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نبذٌة حول هذا التقرير

يهــدف هــذا التقريــر إلــى  تقديــم معلومــات ُمحّدثة تتســم بالشــمولية والشــفافية عن اســتراتيجية 
االســتدامة واألداء فــي مؤسســة اإلمــارات للطاقــة النوويــة خــالل عــام 2017. ويتنــاول هــذا التقريــر 
أنشــطة المؤسســة وشــركتيها الفرعيتيــن: شــركة نــواة للطاقــة )نــواة(، وشــركة براكــة األولــى، 
ــة لنطــاق  ــى أهــم المقاوليــن، عنــد االقتضــاء. ويمكــن االطــالع علــى التفاصيــل الكامل ــة إل باإلضاف
وحــدود التقريــر فــي الملحــق )أ(، وكذلــك فــي جــداول البيانــات والرســوم البيانيــة الــواردة فــي هــذا 

التقريــر.

ُأعــد هــذا التقريــر وفقــً لمعاييــر المبــادرة العالميــة لإلبــالغ: الخيــار الرئيســي. وقــد نجــح التقريــر فــي 
اســتكمال “خدمــة اإلفصــاح عــن األهميــة الماديــة”.

شــهدت مؤسســة اإلمــارات للطاقــة النوويــة عــام 2016 ذروة مرحلــة اإلنشــاء فــي محطــة براكــة 
للطاقــة النوويــة، وشــهدت أيضــً زيــادة كبيــرة فــي االســتعدادات لتشــغيل أول محطــة للطاقــة 
النوويــة فــي المنطقــة. وُيعتبــر عــام 2017 أول عــام تعمــل فيــه الشــركتين الفرعيتيــن للمؤسســة 
ــواة وشــركة براكــة األولــى. وأدى ذلــك إلــى تغييــرات فــي طريقــة  بكامــل طاقتهــا، وهمــا شــركة ن
تقديمنــا لبعــض البيانــات والمعلومــات، وهــو ُيفســر أيضــً االختالفــات الكبيــرة فــي األرقــام الُمبّلــغ 
عنهــا بيــن عامــي 2016 و2017. ومــن األهميــة اإلشــارة إلــى أن المؤسســة ال تقــدم حاليــً أي منتــج 

أو خدمــة.

يحتــوي هــذا التقريــر علــى بيانــات استشــرافية تعكــس التوقعــات الحاليــة والمعقولــة لــإلدارة.  
وليــس ثمــة مــا يضمــن صحــة هــذه التوقعــات، إذ تخضــع هــذه البيانــات للكثيــر مــن المخاطــر وعــدم 
اليقيــن، ولذلــك ال ينبغــي الركــون إليهــا نظــرًا للتغيــر المســتمر فــي أحــداث المســتقبل التــي 
ــم تخضــع هــذه الوثيقــة للمراجعــة مــن قبــل  ــج. ل ــٍر جوهــرٍي فــي النتائ ــى تغيي ــؤدي إل يمكــن أن ت

جهــة اعتمــاد خارجيــة مســتقلة.

لالستفســارات والتعليقــات الخاصــة بهــذا التقريــر وبرنامــج االســتدامة للمؤسســة اإلمــارات للطاقــة 
النوويــة، ُيرجــى زيــارة www.enec.gov.ae  أو التواصــل بالبريــد اإللكترونــي: 

sustainabilitycsr@enec.gov.ae
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رسالة الرئيس التنفيذي  

محمد الحمادي
الرئيس التنفيذي

أرحــب بكــم فــي تقريــر االســتدامة الســنوي الرابــع لمؤسســة اإلمــارات للطاقــة النوويــة، الــذي يوضــح 
ــة  آخــر مســتجدات المؤسســة فيمــا يخــص األداء االقتصــادي والبيئــي واالجتماعــي لبرنامــج الطاق

النوويــة الســلمية لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

ومــع إطــالق “خطــة اإلمــارات الوطنيــة للتغيــر المناخــي 2050” ووضــع خطــة “مئويــة اإلمــارات 2071”، 
مــا كان لبرنامــج الطاقــة النوويــة الســلمي الــذي تنفــذه المؤسســة أن يجــد وقتــً أفضــل وأنســب. 
فتوفيــر طاقــة موثوقــة وفعالــة وصديقــة للبيئــة أمــر بالــغ األهميــة لتحقيــق كلتــا الرؤيتيــن وتعزيــز 
ــة لعقــود قادمــة. يتضمــن البرنامــج إنشــاء وتشــغيل محطــة  االزدهــار والنمــو المســتقبلي للدول
براكــة للطاقــة النوويــة، باإلضافــة إلــى إيجــاد فــرص عمــل جديــدة وذات قيمــة عاليــة، وإنشــاء قطــاع 

صناعــي قائــم علــى التكنولوجيــا المتقدمــة ويحقــق فوائــد كبيــرة للدولــة فــي المســتقبل.
لقــد حققــت مجموعــات الشــركات التــي تشــمل مؤسســة اإلمــارات للطاقــة النوويــة وشــركتاها 
الفرعيتيــن نــواة للطاقــة وبراكــة األولــى نمــوًا كبيــرًا خــالل عــام 2017. وُيتوقــع اســتمرار هــذا النمــو 

ــب.                                    مــع اســتكمال إنشــاء المحطــة، واالســتعداد للتشــغيل، والتوســع فــي المســتقبل القري

شــهد هــذا العــام تحــوالً كبيــرًا فــي مشــروع اإلنشــاء حيــث بــدأ العــد التنازلــي بعــد ذروة النشــاط 
عــام 2016، ممــا أدى إلــى خفــض اســتهالك المــواد، وخفــض عــدد موظفــي المقاوليــن فــي الموقــع. 
وبحلــول نهايــة العــام، بلغــت نســبة اإلنجــاز لمجمــل أعمــال اإلنشــاء فــي المحطــات األربــع %84، 
وبلغــت نســبة اســتكمال إنشــاء المحطــة األولــى 96%، ويجــري إتمــام عمليــة التســليم والتشــغيل 

علــى قــدم وســاق.

ونواصــل رصــد أداء االســتدامة فــي المؤسســة عــن كثــب مــن خــالل أكثــر مــن 100 مؤشــر أداء 
رئيســي مختلــف، علــى النحــو الــوارد فــي هــذا التقريــر. وفيمــا يلــي بعــض العناويــن الرئيســية 
فــي عــام 2017: انخفــاض اإلصابــات والحــوادث فــي موقــع اإلنشــاء؛ وتحســين فــي كفــاءة اســتهالك 
الميــاه وإدارة النفايــات، وتوفيــر أكثــر مــن 700 فرصــة عمــل جديــدة. ومــن المهــم أيضــً اإلشــارة إلــى 

أن المشــروع منــح عقــودًا ألكثــر مــن 1,400 شــركة إماراتيــة حتــى اآلن، بإجمالــي 3.25 مليــار دوالر 
أمريكــي.

وحيــث  أن عــام 2017 قــد ُســمي “عــام الخيــر” فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، فقــد أشــرنا إلــى 
جميــع مســاهمات المؤسســة الهادفــة إلــى دعــم المجتمــع. وتضمــن ذلــك إدخــال موضــوع الســالمة 
إلــى مـــسابقة “المهــارات العالميــة - أبوظبــي 2017”، والمشــاركة فــي الفعاليــات الثقافيــة والتراثيــة 
مثــل مهرجــان ليــوا للرطــب، والتبــرع بمعــدات تكنولوجيــا المعلومــات لتجديدهــا وتوزيعهــا علــى 

الجمعيــات الخيريــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وخارجهــا.
وقــد حظيــت إنجــازات المؤسســة فــي مجــال االســتدامة حتــى اآلن بتكريــم العديــد مــن الكيانــات 
المرموقــة عــام 2017، بمــا فــي ذلــك المؤسســة األوروبيــة إلدارة الجــودة التــي منحــت المؤسســة 
ــم تصــل  نجمتيــن اللتزامهــا باالســتدامة، وبذلــك تكــون المؤسســة أول شــركة للطاقــة فــي العال
ــم باعتبارهــا واحــدة مــن خمــس رواد فــي  ــى هــذا المســتوى. كمــا حــازت المؤسســة علــى تكري إل
“أهــداف التنميــة المســتدامة التابعــة لالتفــاق العالمــي لألمــم المتحــدة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 

ــر الكــوادر البشــرية”. ــة فــي “تطوي المتحــدة، نظــرًا لمســاهماتها الفعال

تقريــر  أفضــل  “جائــزة  علــى   2016 لعــام  بالمؤسســة  الخــاص  االســتدامة  تقريــر  وأخيــرًا، حصــل 
ــادة األعمــال المســتدامة” لمجموعــة أبوظبــي لالســتدامة. وتعــزز هــذه  ــز “ري اســتدامة” ضمــن جوائ
الجوائــز مــن ثقتنــا بأننــا نســير علــى الطريــق الصحيــح، وأن علينــا أن نبــذل قصــارى جهدنــا لتحقيــق 

ــد مــن التميــز فــي أداء االســتدامة. المزي

انتقالنــا  مــع  النوويــة،  للطاقــة  تقــدم مشــروعنا  فــي  2018 عامــً مهمــً  عــام  يكــون  أن  نتوقــع 
تقديرنــا  األثنــاء، ســنواصل  هــذه  وفــي  التشــغيل.  إلــى مرحلــة  اإلنشــاء  مــن مرحلــة  المتســارع 
لمســاهمات والتــزام جميــع الجهــات المعنيــة بعملنــا، ونتطلــع إلــى العمــل معــً لتحقيــق مســتقبل 

أكثــر اســتدامة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمنطقــة.
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شركة نواة للطاقة 

ــع  ــة المحطــات األرب ــى مســؤولية تشــغيل وصيان ــواة للطاقــة عــام 2016، لتتول تأسســت شــركة ن
العالــم،  نــووي فــي  المشــغل ألحــدث برنامــج  النوويــة. وبصفتهــا  فــي محطــات براكــة للطاقــة 
ستســتخدم  “نــواة” الطاقــة النوويــة لتوفيــر إمــدادات آمنــة وموثوقــة ومســتدامة وصديقــة للبيئــة 
التنميــة  دعــم  فــي  سيســهم  الــذي  األمــر  منخفضــة،  كربونيــة  انبعاثــات  ذات  كهربــاء  لتوليــد 
االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وفــي االرتقــاء بجــودة الحيــاة لألجيــال 

القادمــة.

الصفحة-الرئيسية/www.nawah.ae/arشركة نواة للطاقة 

شركة براكة األولى   

تأسســت شــركة براكــة األولــى عــام 2016، لتتولــى المســؤولية عــن إدارة المصالــح التجاريــة لمحطــة 
براكــة، وتوفيــر التمويــل للمشــروع مــن الجهــات المقرضــة المؤسســية والتجاريــة، واســتالم األمــوال 
الناتجــة عــن الكهربــاء المولــدة مــن المحطــات األربــع. وفــي نوفمبــر عــام 2016، وقعــت شــركة براكــة 
ــدة فــي محطــة  ــاء المول ــاء أول اتفاقيــة لشــراء الكهرب ــى مــع شــركة أبوظبــي للمــاء والكهرب األول
براكــة للطاقــة النوويــة. وتضــع االتفاقيــة إطــار العمــل التعاقــدي بيــن الجهتيــن للطاقــة الكهربائيــة 

الموثوقــة والفعالــة والصديقــة للبيئــة المولــدة مــن الطاقــة النوويــة.                

رؤية المؤسسة 

تعزيز االزدهار والنمو في دولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل برنامج سلمي وآمن 
ومستدام للطاقة النووية.

تأسســت مؤسســة اإلمــارات للطاقــة النوويــة فــي عــام 2009 بهــدف تنفيــذ برنامــج ســلمي للطاقــة 
الطاقــة  علــى  المتزايــد  الطلــب  تلبيــة  أجــل  مــن  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  فــي دولــة  النوويــة 
الكهربائيــة فــي الدولــة، مــع خفــض االنبعاثــات الكربونيــة وتنويــع مصــادر الطاقــة. المؤسســة 
مملوكــة بالكامــل لحكومــة أبوظبــي، ومكلفــة بتطويــر، وإنشــاء، وتمويــل، وتشــغيل مفاعــالت 

نوويــة وصيانتهــا وإدارتهــا وتملكهــا ألغــراض توليــد الطاقــة الكهربائيــة، وربمــا تحليــة الميــاه.

رؤية مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية ورسالتها:
www.enec.gov.ae/ar/overview/mission-and-vision/

تقــوم مؤسســة اإلمــارات للطاقــة النوويــة - بموجــب المهمــة الموكلــة إليهــا - بإنشــاء أول محطــة 
ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي براكــة، فــي منطقــة الظفــرة فــي إمــارة  للطاقــة النوويــة فــي دول
أبوظبــي.  وتتألــف محطــة براكــة للطاقــة النوويــة مــن أربــع وهــي مــن  الجيــل الثالــث مــن مفاعــالت 
الطاقــة المتقدمــة )APR1400(، باإلضافــة إلــى المنشــآت المرتبطــة بهــا، بقــدرة إنتــاج تبلــغ 5,600 

ميغــاواط تقريبــً، وهــو مــا ُيتوقــع أن يلبــي ربــع احتياجــات الدولــة مــن الطاقــة الكهربائيــة.

تكنولوجيا الطاقة النووية
www.enec.gov.ae/ar/barakah-npp/technology/

هيــكل مؤسســة اإلمــارات للطاقــة النوويــة

ــدة مــن التطــور مــن خــالل إنشــاء الكيــان  ــر عــام 2016، دخلــت المؤسســة مرحلــة جدي فــي أكتوب
النــووي التــي ســيتولى تنفيــذ برنامــج الطاقــة النوويــة الســلمية لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
وتأميــن اســتدامته علــى المــدى الطويــل. ولتحقيــق ذلــك، أعلنــت المؤسســة تأســيس ائتــالف 
مشــترك مــع الشــركة الكوريــة للطاقــة الكهربائيــة )كيبكــو(، وهــو مــا ُيعتبــر اتفاقــً تاريخيــً ُيفســح 

مجــاالً للتعــاون التجــاري الطويــل األمــد فــي مجــال الطاقــة النوويــة.

ــى  ــواة، التــي تتول أنشــأت المؤسســة، باالشــتراك مــع كيبكــو، شــركتين فرعيتيــن همــا: شــركة ن
المســؤولية عــن صيانــة وتشــغيل المحطــات األربــع فــي براكــة، وشــركة براكــة األولــى المســؤولة عــن 
المصالــح التجاريــة للمشــروع. وتمتلــك المؤسســة غالبيــة األســهم فــي كلتا الشــركتين الفرعيتين، 

وقــد ُأدِرجــت بياناتهمــا كجــزء مــن بيانــات أداء االســتدامة فــي هــذا التقريــر.

 المصالح التجارية

 االئتالف المشترك

 الصيانة والعمليات النووية
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Unit 1

97%
Unit 2

90%
Unit 3

80%
Unit 4

63%

االستراتيجية المؤسسية لمؤسسة
اإلمارات للطاقة النووية

وتركــز   .”2017-2021 للمؤسســة  االســتراتيجية  “الخطــة  وتحديــث  مراجعــة   2017 عــام  شــهد 
األهــداف االســتراتيجية الثالثــة والغايــات االســتراتيجية اإلحــدى عشــر للمؤسســة علــى “تحقيــق 
ــز عناصــر التمكيــن الرئيســية”. ومــع  ــرة المــدى”، و”االســتعداد للمســتقبل”، و”تعزي األهــداف قصي
الســعي لتحقيــق هــذه األهــداف والغايــات، ستســتعى المؤسســة جاهــدًة إلــى تحقيــق التميــز 
فــي الســالمة، ووضــع الجــداول الزمنيــة، والتحكــم فــي التكاليــف، والتوطيــن. وتتوافــق العديــد 
األبعــد مــدى  المنظــور  المؤسســة بشــكل مباشــر مــع  المحــددة فــي اســتراتيجية  البنــود  مــن 

المؤسســة. فــي  االســتدامة  الســتراتيجية 

 VISION 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

SAFETY INTEGRITY TRANSPARENCY EFFICIENCY 

810

7911

Powering the future growth and prosperity of the
UAE through a safe and sustainable civil nuclear energy program 

MISSION
 To deliver safe, clean, efficient and reliable nuclear energy to the UAE grid, develop our people and build sustainable

nuclear sector capability, and ensure full alignment with UAE energy strategy

الهدف (أ): تنفيذ ا�ولويات قصيرة المدى

الهدف (ج): تعزيز العوامل الداعمة الرئيسية

الهدف (ب): ا�عداد للمستقبل
1ضمان استكمال إنشاء المحطات اربع واالنتقال لمرحلة

العمليات التشغيلية.

تعزيز ثقافة السالمة والصحة
المؤسسية.

تطوير قدرات الموارد البشرية.

تقديم خدمات دعم تتسم بالفعالية
والكفاءة.

المبادرة الفاعلة �شراك وتوعية الجهات
المعنية والتواصل معها.

تلبية توقعات الهيئات الرقابية.

ضمان الجاهزية التنظيمية �دارة النفايات.

ضمان أمن ا�مدادات من خالل تطوير سلسلة القيمةإنشاء نظام تنسيق وحوكمة فعال للشركات الفرعية.
النووية في دولة ا�مارات العربية المتحدة.

تحديد ومتابعة التوسع وفرص تطوير اعمال.تعزيز العالقة مع كيبكو كشريك في االئتالف المشترك.

بــدأت المؤسســة فــي إعــداد “خطــة البرنامــج الكبــرى” فــي منتصــف عــام 2017 بهــدف تحديــد 
األنشــطة التنظيميــة المتبقيــة التــي ُتعتبــر ضروريــة لتعزيــز برنامــج الطاقــة النوويــة الســلمية 
فــي دولــة اإلمــارات، مــع ضمــان تشــغيل المحطــات األربــع وفقــً ألعلــى معاييــر الجــودة والســالمة 
فــي القطــاع النــووي. وتــم إعــداد مخطــط عــام للخطــة يحــدد الغــرض والنطــاق ويتضمــن العناصــر 
الضروريــة للبرنامــج، والمبــادئ التوجيهيــة التــي ينبغــي النظــر فيهــا، والتفاصيــل التــي تحــدد كل 
عنصــر. وســتحدد الخطــة كذلــك إطــارًا للعمــل وجــدوالً زمنيــً لمــدة عشــر ســنوات إلعــداد وحفــظ 
جميــع العناصــر الالزمــة إلنشــاء برنامــج آمــن ومســتدام للطاقــة النوويــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة.

لمحة عامة عن البرنامج والتقدم 

فــي أوائــل عــام 2017، وصلــت األعمــال اإلنشــائية فــي محطــات الطاقــة النوويــة األربــع إلــى ذروتهــا، 
وبحلــول نهايــة 2017، وصلــت نســبة اإلنجــاز الكليــة فــي المحطــات األربــع إلــى أكثــر مــن %86، فيمــا 
بلغــت نســبة اإلنجــاز فــي المحطــة األولــى %97. ويتجــه االهتمــام اآلن إلــى ضمــان االختبــار والتشــغيل 
الناجــح للمحطــات، قبــل أن تحصــل نــواة علــى رخصــة التشــغيل مــن الهيئــة االتحاديــة للرقابــة 

النوويــة لبــدء إنتــاج وتوريــد الطاقــة الكهربائيــة إلــى شــبكة دولــة اإلمــارات.

آخر مستجدات التقدم  المحرز لعام 2017: نسبة اإلتمام

المحطة 
األولى

المحطة 
الثانية

المحطة 
الثالثة

المحطة 
الرابعة

فــي المراحــل النهائيــة والقــرب مــن إتمــام جميــع أنشــطة اإلنشــاء األوليــة وتحويــل جميــع 
أنظمــة المحطــة إلــى كيبكــو ألغــراض االختبــار والتشــغيل.

قــرب االنتهــاء مــن األعمــال اإلنشــائية مــع التقــدم ألعمــال تحويــل، واختبــار وتشــغيل 
األنظمــة.

تم إنجاز قبة مبنى احتواء المفاعل، وهو ما ُيعتبر من المراحل الرئيسية لإلنشاء.

المفاعــل،  المفاعــل مــع تركيــب وعــاء  احتــواء  االســتعداد لصــب خرســانة قبــة مبنــى 
والمكثــف. البخــار،  ومولــدات 

قم بجولة افتراضية في محطتنا. واستكشف مبنى المفاعل، وقاعة التوربينات، وغرفة التحكم:
www.enec.gov.ae/ar/discover/360

آخر مستجدات عمليات اإلنشاء: 
www.enec.gov.ae/ar/barakah-npp/construction-program/
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رخصة التشغيل

قبــل بــدء تشــغيل المحطــة، يجــب أن تحصــل شــركة نــواة علــى الرخصــة التشــغيلية مــن الهيئــة 
االتحاديــة للرقابــة النوويــة لضمــان الوفــاء بجميــع المتطلبــات التنظيميــة للتشــغيل اآلمــن لمحطــة 
ــواة، “طلــب رخصــة التشــغيل”  ــة عــن ن ــة، بالنياب براكــة. وقدمــت مؤسســة اإلمــارات للطاقــة النووي
المكــون مــن 15,000 صفحــة للمحطتيــن األولــى والثانيــة فــي مــارس 2015، وهــو بانتظــار قــرار 
الهيئــة االتحاديــة للرقابــة النوويــة. وفــي عــام 2017، قدمت نواة طلب رخصة التشــغيل للمحطتين 
الثالثــة والرابعــة، الــذي يتضمــن الــدروس المســتفادة والخبــرات المكتســبة خــالل تحليــل طلــب 

رخصــة المحطتيــن األولــى والثانيــة، وكان الطلــب أطــول بنحــو 5,000 صفحــة تقريبــً.     

تقديم الطلبات إلى الجهات التنظيمية:
www.enec.gov.ae/ar/barakah-npp/regulatory-filings/

العضويات

مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية عضو في المنظمات التالية:

الجمعية العالمية لمشغلي الطاقة النووية

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

مجموعة أبوظبي لالستدامة

معهد أبحاث الطاقة الكهربائية

الجوائز والتقدير

حصدت المؤسسة الجوائز والتقديرات التالية عام 2017:

االلتزام باالستدامة - الحصول على تصنيف نجمتين 
مؤسســة اإلمــارات للطاقــة النوويــة هــي أول شــركة مــن شــركات الطاقــة وإنتــاج المــاء والكهربــاء فــي العالــم تحصل 

تصنيــف نجمتيــن ضمــن “تقييــم ملتزمــون باالســتدامة” من المؤسســة األوروبيــة إلدارة الجودة.

أفضل تقرير عن االستدامة 
ــر عــن االســتدامة المقدمــة مــن مجموعــة أبوظبــي  ــزة أفضــل تقري ــل عــام 2018 جائ حصــدت المؤسســة فــي أوائ

لالســتدامة وذلــك تقديــرًا إلعــداد ونشــر تقريــر االســتدامة الســنوي للمؤسســة لعــام 2016 .

الجائزة الذهبية ألفضل اتصال حكومي 
جمعيــة العالقــات العاّمــة فــي الشــرق األوســط:  حصلــت المؤسســة وشــركة “فــور” علــى الجائــزة الذهبيــة عــن أفضــل 

اتصــال حكومــي لمبــادرة “تمكيــن الدولة”.

رواد أهداف التنمية المستدامة- تطوير الكادر البشري 
انضمــت المؤسســة لقائمــة رّواد أهــداف التنميــة المســتدامة التابعــة لالتفــاق العالمــي لألمــم المتحــدة فــي دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة. وُتعتبــر هــذه الجائــزة تكريمــً اللتــزام المؤسســة بتطويــر الــكادر البشــري، وخاصــًة العمــل 
المنفــذ مــن خــالل برنامــج رواد الطاقــة )انظــر الصفحــة 91(، وبرنامــج المــرأة فــي الطاقــة النوويــة )انظــر الصفحــة 89(.

جائزة اإلنجاز في نشر حلول الطاقة 
حصــدت المؤسســة جائــزة “اإلنجــاز فــي نشــر الطاقــة” فــي الــدورة الســنوية الثامنــة مــن “جوائــز إنجــازات تكنولوجيــا 
المعلومــات واالتصــاالت” التــي تنظمهــا مجلــة “كمبيوتــر نيــوز ميــدل إيســت”. وذلــك  بعــد أن حــاز “برنامــج التحــول 
الرقمــي لألعمــال” الــذي طبقتــه المؤسســة علــى إعجــاب لجنــة التحكيــم، نظــرًا لــدوره الكبيــر فــي تحقيــق رضــا 

العمــالء وزيــادة اإلنتاجيــة وتحســين الكفــاءة وتعزيــز العمليــات فــي المؤسســة..

جائزة راشد للتفوق العلمي 
حصلــت المؤسســة علــى جائــزة “الشــيخ راشــد للتفــوق العلمــي” المرموقــة، التــي تنظمهــا دبــي - نــدوة الثقافــة 
والعلــوم. وذلــك تقديــرًا لدورهــا البــارز فــي تنميــة القــدرات البشــرية وبنــاء القــدرات المســتدامة لخدمــة قطــاع 

الطاقــة النوويــة الســلمية.
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إدارة االستدامة

تركــز اســتراتيجية إدارة االســتدامة فــي المؤسســة اهتمامهــا علــى قيــاس وإدارة األداء واإلبــالغ 
عنــه فيمــا يخــص أهــم الجوانــب االقتصاديــة والبيئيــة واالجتماعيــة لتحقيــق أقصــى فائــدة ممكنــة 
لكافــة الجهــات المعنيــة، حاليــً وفــي المســتقبل. وتحــدد هــذه االســتراتيجية عشــرة جوانــب وثــالث 
ركائــز ذات قيمــة لالســتدامة يجــب معالجتهــا بــدءًا مــن مرحلــة اإلنشــاء وانتهــاء بتشــغيل المحطــة، 
واإليقــاف النهائــي لمحطــات الطاقــة النوويــة. وتجمــع هــذه االســتراتيجية العناصــر بالغــة األهميــة 

المطلوبــة إلدارة وحوكمــة االســتدامة فــي المؤسســة.

ــة  ــب المادي ــد المؤسســة ألهــم الجوان ــد مــن المعلومــات عــن طريقــة تحدي انظــر الملحــق )أ( للمزي
فــي عملهــا.

ركائز االستدامة

جوانب 
االستدامة

التنمية الصناعية 
واالقتصادية

التشغيلاإلنشاء

الحوكمة، اإلدارة، االستراتيجية، السياسة، الثقافة، إشراك الجهات 
المعنية، إدارة األداء، اإلبالغ

الدعم المؤسسياإليقاف المؤقت للمحطات

توفير طاقة آمنة وموثوقة 
وفعالة وصديقة للبيئة 
لدولة اإلمارات العربية 

المتحدة

المعرفة والتوظيف

اإلدارة والحوكمة

مراحل التطبيق ووظائفه

ية
اد

ص
قت

ا

ية
يئ

ب

ية
اع

تم
اج

توظيف ذوي المهارة العالية
تنمية الكفاءات المحلية

بناء المعرفة

األمن والسالمة
اإلدارة البيئية

الصحة والعافية
الجودة والكفاءة والموثوقية

المسؤولية المالية
تنمية أبوظبي

التنمية المحلية

تتولــى مجموعــة عمــل االســتدامة والمســؤولية االجتماعيــة فــي المؤسســة، التــي تضــم أعضــاًء 
ــى اســتراتيجية االســتدامة. وتجتمــع  ــف الرئيســية فــي المؤسســة، اإلشــراف عل ــع الوظائ مــن جمي
تطبيــق  علــى  واإلشــراف  التقــدم  لمراجعــة  األقــل،  علــى  شــهرين  كل  واحــدة  مــرة  المجموعــة 

االســتدامة فــي المؤسســة.

نضج االستدامة 

إجــراء تقييــم موضوعــي بشــأن تنفيــذ المؤسســة إلدارة االســتدامة، اســتخدمت مجموعــة العمــل 
“أداة تقييــم نضــج االســتدامة” المعتمــدة مــن مجموعــة أبوظبــي لالســتدامة تحــت إشــراف هيئــة 

البيئــة- أبوظبــي.

وتضــم األداة أكثــر مــن 150 معيــارًا لتقييــم سياســات االســتدامة، وتوجهاتهــا، وأدائهــا فــي ســبعة 
مجــاالت وهــي اإلدارة، والُمــاّلك، والموظفــون، والمــوردون، والعمــالء، والمجتمــع، والبيئــة. وأنجــزت 

المؤسســة االســتجابة للمعاييــر، ثــم تحقــق منهــا خبــراء اســتدامة خارجيــون.

مؤشر نضج االستدامة

201520162017

57.763.267.9نسبة نضج االستدامة )%(

“أداة تقييــم نضــج االســتدامة” اســتمرار نضــج برنامــج االســتدامة فــي المؤسســة  تبيــن نتائــج 
ســنويً. وقــد حقــق مســتوى النضــج ارتفاعــً بنســبة 10% إجمــاالً، وكانــت النســبة األكبــر مــن 

اإلدارة. نصيــب  مــن   )%24.4( الزيــادة 

المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية  

ســاعدتنا اســتراتيجية االســتدامة فــي المؤسســة فــي متابعــة مســاهماتنا لتحقيــق أهــداف التنمية 
المســتدامة العالمية لألمم المتحدة. ويوضح الجدول التالي مواءمة جوانب االســتدامة للمؤسســة 
وأهــداف التنميــة المســتدامة ذات الصلــة، ويمكــن االطــالع علــى المزيــد مــن المعلومــات المفصلــة 
بشــأن مســاهمة المؤسســة فــي تحقيــق األهــداف المحــددة مــن أهــداف التنميــة المســتدامة فــي 

الفصــول ذات الصلــة فــي هــذا التقريــر.
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ركائز قيمة 
ركائز ق أهداف التنمية المستدامة لألمم جوانب االستدامةاالستدامة

الصفحةالمتحدة ذات الصلة المتناولة يمة االستدامة

   توفير طاقة 
آمنة وموثوقة 

وفعالة وصديقة  
للبيئة

األمن والسالمة

اإلدارة البيئية

الصحة والعافية

الجودة والكفاءة 
والموثوقية

   

 

38

48

58

 64

التنمية الصناعية  
واالقتصادية

المسؤولية المالية

إدارة سلسلة اإلمداد

التنمية االقتصادية 
الوطنية

  

70

73

77

المعرفة 
والتوظيف

توظيف ذوي المهارات 
العالية

تطوير المواهب 
الوطنية

بناء المعرفة
  

84

90

 92

الحوكمة واإلدارة

إدارة  المؤسســة علــى  قــدرة  لتعزيــز  الحوكمــة واإلدارة ضروريــة  فــي مجــال  الُمحكمــة  الهيــاكل 
المخاطــر والحفــاظ علــى المســاءلة. وتواصــل المؤسســة، بقيــادة مجلــس إدارتهــا، ســعيها الــدؤوب 
لتحقيــق التميــز فــي الحوكمــة عبــر مواءمــة عملياتهــا، وإجراءاتهــا، وأدائهــا مــع متطلبــات الجمعيــة 

العالميــة لمشــغلي الطاقــة النوويــة ومعهــد عمليــات الطاقــة النوويــة.

التميز في الحوكمة:
 www.enec.gov.ae/about-us/leadership-and-governance/governance/

مجلس اإلدارة  

إن مجلــس إدارة مؤسســة اإلمــارات للطاقــة النوويــة هــو الســلطة األعلــى المســؤولة عــن اإلشــراف 
علــى المؤسســة، وهــو المســؤول بــدوره أمــام حكومــة أبوظبــي. وفــي عــام 2017، تألــف المجلــس 
ــار المــدراء التنفيذييــن اإلماراتييــن، فضــاًل عــن خبــراء طاقــة عالمييــن، وجميعهــم  مــن بعــض كب
أعضــاء مســتقلون وليســوا ذوي مناصــب تنفيذيــة فــي المؤسســة.  ويشــغل بعــض األعضــاء 
منصــب أعضــاء مجلــس إدارة أيضــً فــي الشــركات الفرعيــة للمؤسســة. ويتلقــى جميــع أعضــاء 
المجلــس تدريبــاٍت فــي مجــال الطاقــة النوويــة والســالمة النوويــة، وهــم ملتزمــون بضمــان امتثــال 

ــة. المؤسســة ألعلــى معاييــر الســالمة النووي

يضــم المجلــس أربــع لجــان دائمــة تشــرف علــى أنشــطة المؤسســة وتقــدم مــا يلــزم مــن توجيهــات 
وتعليمــات بمنتهــى الوضــوح. ولــكل لجنــٍة مــن لجــان المجلــس األربــع ميثــاق خطــي معتمــد مــن 

المجلــس يحــدد مســؤولياتها علــى نحــٍو مفصــل.

سعادة خلدون خليفة 
المبارك معالي الشيخة لبنى بنت 

خالد القاسمي

معالي المهندس عويضة 
مرشد علي المرر

محمد عبد اهلل بن 
ساحوه السويدي

محمد حمدان الفالحي ديفيد في. سكوت سعيد فاضل المزروعيمايكل ج. واالس

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة عضو مجلس اإلدارة عضو مجلس اإلدارةعضو مجلس اإلدارة
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ما يرتبط بها من شؤون الوصفاللجنة
االستدامة  

لجنة الطاقة   
النووية

واألمــن  بالســالمة  المتعلقــة  األمــور  علــى  اللجنــة  تشــرف 
والموثوقيــة والتنظيــم واألمــور البيئيــة المرتبطــة باإلنشــاء 
والتشــغيل النهائــي للمحطــات النوويــة للتابعــة للمؤسســة، 
كمــا تــزود المجلــس بــكل مــا يلــزم مــن مشــورٍة فــي هــذا 

الشــأن.          

وتتألــف لجنــة الطاقــة مــن ثالثــة أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة، 
إلــى جانــب أعضــاء خارجييــن يتمتعــون بخبــرٍة ســابقٍة واســعة 

فــي قطــاع الطاقــة النوويــة.

· الصحة والسالمة	
· األمن	
· الجودة والموثوقية  	
· اإلدارة البيئية	

لجنة التدقيق  
والمخاطر 
واالمتثال

االضطــالع  فــي  للمجلــس  المســاعدة  اللجنــة  تقــدم 
بمســؤولياته المتمثلــة فــي اإلشــراف علــى التدقيــق والحوكمــة 
وإدارة المخاطــر، باإلضافــة إلــى وظائــف االمتثــال فــي مؤسســة 
أربعــة  مــن  اللجنــة  هــذه  وتتألــف  النوويــة.  للطاقــة  اإلمــارات 
أعضــاء يترأســهم نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة، بينمــا تضــم 
اللجنــة عضــوًا واحــدًا مســتقاًل عــن مجلــس إدارة مؤسســة 
ــة )أي ليــس عضــوًا فــي مجلــس إدارة  ــة النووي ــارات للطاق اإلم

النوويــة(.            للطاقــة  اإلمــارات  مؤسســة 

· الصحة والسالمة	
· الحوكمة والمساءلة  	
· إدارة المخاطر 	
· األخالقيات	
· االمتثال التنظيمي 	

لجنة الموارد 
البشرية

تضطلــع لجنــة المــوارد البشــرية، المؤلفــة مــن عضويــن علــى 
األقــل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، بمهــام مراجعــة مجلــس 
المســائل  بشــأن  المشــورة  مــن  يلــزم  بمــا  وتزويــده  اإلدارة 
الخاصــة بالمــوارد البشــرية، والتوظيــف، والرواتــب، فضــاًل عــن 

تخطيــط التعاقــب فــي اإلدارة التنفيذيــة العليــا.

· تدبير الموارد والتعاقب 	
· التوطين	
· التدريب والتطوير	

اللجنة التنفيذية

تتألــف اللجنــة التنفيذيــة مــن ثالثــة أعضــاء، علــى أن يكــون 
اللجنــة  وتقــدم  اإلدارة.  مجلــس  أعضــاء  مــن  منهــم  اثنــان 
التنفيذيــة المســاعدة لمجلــس اإلدارة فــي اإليفاء بمســؤولياته 
المتمثلــة فــي اإلشــراف علــى المنجــزات غيــر النووية للمشــروع، 
أمــور  أي  لحــل  الخارجيــة  المعنيــة  الجهــات  مــع  والتنســيق 

متعــددة األطــراف تتعلــق بالمشــروع.                                

·  تمويل المشروع وإعداد 	
ميزانيته   

·  التقدم المحرز في 	
المشروع 

·  مراجعة الجاهزية األمنية 	
واالستعداد   

مجلس إدارة شركة نواة وشركة براكة األولى  

تشــكل مجلس إدارة شــركة نواة، وشــركة  براكة األولى عام 2017 في اجتماع الجمعية العمومية 
ــواة هــو أحــد أعضــاء مجلــس إدارة المؤسســة وذلــك  للشــركتين. ورئيــس مجلــس إدارة شــركة ن

لضمــان التنســيق الســلس والتعــاون مــع المؤسســة.

التدقيق والمسؤولية  

تضــم مؤسســة اإلمــارات للطاقــة النوويــة منظومــة راســخة للتدقيــق الداخلــي يتمثــل هدفهــا فــي 
توفيــر الطمأنينــة والثقــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة، وهــي تتبــع مجلــس اإلدارة مباشــرًة مــن خــالل 
لجنــة التدقيــق والمخاطــر واالمتثــال. وتتولــى هــذه المنظومــة مســؤولية تقييم المخاطر الســنوية 
علــى كافــة مســتويات البرنامــج، مــع تغطيــة عــدة جوانــب منهــا المشــروع والجــدول الزمنــي، واألداء 
والتمويــل، وتقنيــة المعلومــات واالتصــاالت، والمــوارد البشــرية، وغيــر ذلــك مــن األمــور المتعلقــة 

بالتدقيــق التــي تنشــأ ســنويً.

أعضاء مجلس إدارة شركة براكة األولىأعضاء مجلس إدارة شركة نواة للطاقة

- سعيد فاضل المزروعي )رئيس مجلس اإلدارة(

-  ديفيد سكوت )نائب رئيس مجلس اإلدارة( 

- محمد الحمادي )عضو مجلس إدارة( 

- أحمد محمد الرميثي )عضو مجلس إدارة( 

- فاطمة محمد الشامسي )عضو مجلس إدارة( 

- أحمد مطر المزروعي )عضو مجلس إدارة( 

- دكتور عارف سلطان الحمادي )عضو مجلس إدارة(     

- جونغ هيوك بارك- كيبكو )عضو مجلس إدارة(

- جونغ هن تاي-  كيبكو )عضو مجلس إدارة(

-  خالد عبد اهلل القبيسي )رئيس مجلس اإلدارة(

-  محمد الحمادي )نائب رئيس مجلس اإلدارة(

- خليفة السويدي )عضو مجلس إدارة( 

- محمد ساحوه السويدي )عضو مجلس إدارة(

-  جونغ هيوك بارك- كيبكو )عضو مجلس إدارة(
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ويلتــزم قســم التدقيــق الداخلــي فــي مؤسســة اإلمارات للطاقــة النووية بمعايير معهــد المدققين 
الداخلييــن، والمتطلبــات المحــددة مــن  جهــاز أبوظبــي للمحاســبة، وهــو يخضــع لتقييمــات دوريــة 

مــن قبــل جهــاز أبوظبــي للمحاســبة.

مبادئ العمل واألخالقيات واالمتثال  

تلتــزم مؤسســة اإلمــارات للطاقــة النوويــة بأعلــى معاييــر أخالقيــات العمــل من خالل تهيئة وترســيخ 
بيئــة مؤسســية ُتــدار فيهــا شــؤون المؤسســة وشــركاتها الفرعيــة بإنصــاف وشــفافية، وعــن طريــق 
ــكاب أي أفعــال تنطــوي علــى  ــة والنزاهــة، واالمتنــاع عــن ارت اعتمــاد أعلــى معاييــر المهنيــة واألمان

احتيــال أو ســوء ســلوك.

وتشــكل “مدونــة مبــادئ وأخالقيــات العمــل العامــة” )المدونــة(، المحدثــة عــام 2017، والمعمــول 
بهــا فــي المؤسســة، اإلطــار الــذي يحكــم الممارســات األخالقيــة والقانونيــة التــي تتوقــع المؤسســُة 
أن يلتــزم بهــا جميــع الموظفيــن والمقاوليــن. وتغطــي المدونــة مجموعــة كبيــرة مــن الموضوعــات 
بمــا فــي ذلــك االحتيــال، ومكافحــة الفســاد، وســوء الســلوك. ويتعيــن علــى جميــع الموظفيــن قــراءة 

المدونــة وإقرارهــا ســنويً، كمــا أن قراءتهــا إلزاميــة علــى كافــة الموظفيــن الجــدد.

ــال  ــال ومكافحــة االحتي ــة للموظفيــن عــن االمتث ــة وتوعوي وُتعقــد علــى مــدار العــام دورات تدريبي
بدعــم مــن اإلدارة العليــا. وُتعقــد هــذه الــدورات بشــكل مســتمر شــهريً لجميــع الوظائــف. وال 
ــم تقــع أي  ــال أو ســوء الســلوك. ول تتســامح المؤسســُة مطلقــً مــع أي شــكل مــن أشــكال االحتي

حــوادث رشــوة أو فســاد عــام 2017 فــي المؤسســة أو شــركاتها الفرعيــة.

اإلبالغ عن المخالفات

تطبــق المؤسســة إجــراءات لمكافحــة االحتيــال واإلبــالغ عــن ســوء الســلوك تســمح باإلبــالغ ســرًا عبــر 
البريــد االلكترونــي ونظــام البريــد والشــبكة الداخليــة “إنترانــت”، باإلضافــة إلــى شــبكة اإلنترنــت 

وخــط ســاخن مجانــي متــاح علــى مــدار 24 ســاعة. وتخضــع جميــع حــاالت اإلبــالغ للتحقيــق، ثــم ُيتخــذ 
مــا يلــزم مــن إجــراءات فوريــة بإشــراٍف مــن لجنــة التدقيــق والمخاطــر واالمتثــال.

وفــي عــام 2017، ُوضعــت آليــة للموظفيــن لإلبــالغ عــن المخالفــات، وُأجريــت دورات توعويــة إلبــراز 
وشــرح اآلليــة لإلبــالغ المســتقل عــن المخــاوف والمشــاكل دون الكشــف عــن الهويــة.

آلية اإلبالغ عن المخالفات الكترونيً:
www.enec.gov.ae/ar/about-us/leadership-and-governance/reporting/

االمتثال

تلتــزم مؤسســة اإلمــارات للطاقــة النوويــة بأعلــى معاييــر االمتثــال المؤسســي، وتتوقــع التــزام 
موظفيهــا ومقاوليهــا بمقاربتهــا الواضحــة فيمــا يتعلــق بممارســات العمــل األخالقيــة. ولــم ُيفــرض 
علــى المؤسســة، أو شــركاتها الفرعيــة، خــالل عــام 2017 أي غرامــات أو جــزاءات ماليــة أو غيــر ماليــة 

بســبب عــدم االمتثــال.

نهج إدارة المخاطر  

يهــدف اإلطــار الكامــل “إلدارة المخاطــر المؤسســية” إلــى ضمــان تطبيــق منهــج اســتباقي فــي 
تحديــد المخاطــر، وتقييمهــا، وإدارتهــا حســب األولويــة، وبطريقــة متســقة، وفعالــة وكفــوءة علــى 
جميــع المســتويات فــي المؤسســة وشــركاتها الفرعيــة، لدعــم اإلنجــاز اآلمــن والفعــال لمحطــة براكــة 
للطاقــة النوويــة. وُتعتبــر االســتدامة جــزءًا ال يتجــزأ مــن عمليــة إدارة المخاطــر المؤسســية مــن خــالل 
إدارة التهديــدات والفــرص. وباإلضافــة إلــى ذلــك، ُتجــري “إدارة المخاطــر المؤسســية” مراجعــات دوريــة 
لمــا يتعلــق باالســتدامة مــن مخاطــر وتهديــدات وفــرص، وذلــك كجــزء مــن خطــة اإلدارة لمراجعــة 

المخاطــر الســنوية.

ولضمــان التــزام المؤسســة بأفضــل ممارســات القطــاع فــي إدارة المخاطــر، تسترشــد “إدارة المخاطــر 
المؤسســية” بمبــادئ اآليــزو 31000 فــي إدارة المخاطــر، باإلضافــة إلــى معاييــر وأطــر إدارة المخاطــر 
المؤسســية المعتمــدة مــن “لجنــة اإلشــراف علــى المنظمــات”. ولقــد ُطــور إطــار عمــل إدارة المخاطــر 
المؤسســية وإجراءاتهــا بحيــث تتناســب وتتــواءم مــع متطلبــات الهيئــة االتحاديــة للرقابــة النوويــة 

وجهــاز أبوظبــي للمحاســبة.

وفــي عــام 2017، طبقــت المؤسســة نظــام برمجيــات رائــدًا لــدورة التحليــل الكمي للمخاطــر، وأجرت 
أيضــً تقييمــً خارجيــً لنضــج أطــر وممارســات إدارة المخاطــر لديهــا. وُاختيــر برنامــج “إدارة المخاطــر 
المؤسســية” المعتمــد فــي المؤسســة ضمــن قائمــة الخمســة األوائــل، مــن بيــن 63 مؤسســة 

حكوميــة شــاركت فــي جائــزة أبوظبــي لــألداء الحكومــي المتميــز.
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إدارة المخاطر:
www.enec.gov.ae/ar/about-us/leadership-and-governance/risk-management/

التميز المؤسسي  

كافــة  علــى  التميــز  إلدراج  مخصصــً  برنامجــً  النوويــة  للطاقــة  اإلمــارات  مؤسســة  وضعــت  لقــد 
األصعــدة فــي المؤسســة. واســتنادًا إلــى نمــوذج تميــز األعمــال الخــاص بالمؤسســة األوروبيــة إلدارة 
الجــودة، ونمــوذج التميــز ونمــوذج جائــزة أبوظبــي لــألداء الحكومــي المتميــز، يركــز البرنامــج علــى 
وضــع أفضــل الممارســات التنظيميــة وتطبيقهــا مــن أجــل الحفــاظ علــى مســتويات األداء المتميــزة.

التميز المؤسسي:
www.enec.gov.ae/ar/about-us/leadership-and-governance/business-excellence/

مؤشر نضج التميز

2014201520162017

مؤشر نضج التميز 
غير متوفر حاليً%80%77%65مؤشر نضج االستدامة  

ولتعزيــز ثقافــة تميــز األداء، تقــدم المؤسســة جوائزهــا الداخليــة الخاصــة بالتميــز كل عاميــن، 
والمعروفــة باســم »جائــزة براكــة للتمّيــز المؤسســي«.  وهــذا مــن شــأنه تشــجيع اإلدارات وفــرق 

المشــروع واألفــراد علــى الســعي المتواصــل لتلبيــة أعلــى المعاييــر فــي جميــع أعمالهــم.

إشراك الجهات المعنية 

إن المشــاركة الفعالــة مــع مختلــف الجهــات المعنيــة الداخليــة والخارجيــة هــي إحــدى األولويــات 
الرئيســية لبرنامــج الطاقــة النوويــة الســلمية لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. وتركــز المؤسســة 

علــى أربعــة أهــداف فــي إطــار نهجهــا االســتباقي فــي إشــراك الجهــات المعنيــة:

1.  ضمــان التوعيــة المســتمرة بالطاقــة النوويــة بصفتهــا مصــدر كهربــاء آمنــً، وفعــاالً، وموثوقــً، 
وصديقــً للبيئــة.

ضمان نشر الوعي والفهم بشأن البرنامج في كل مرحلة من مراحل تطوره.  .2

ضمان إتاحة الفرصة للجهات المعنية بعمل المؤسسة لإلسهام بما يفيد البرنامج.   .3

4.   مواصلــة اإلصغــاء إلــى آراء وتعليقــات الجهــات المعنيــة، ومالحظاتهــا، واالســتجابة لهــا مــن 
المتبــادل. الحقيقــي  التواصــل  خــالل 

لمؤسســة اإلمــارات للطاقــة النوويــة قاعــدة كبيــرة ومتنوعــة مــن الجهــات المعنيــة تشــمل مجموعة 
متنوعــة مــن  األفــراد، والمنظمــات. ويمكــن إيجــاد المزيــد مــن المعلومــات المفصلــة حــول مجموعات 

الجهــات المعنيــة وكيفيــة تفاعــل المؤسســة معهــا فــي الملحق )ب(.

إشراك الجمهور وفكرته عن البرنامج النووي  

إحــدى أولويــات المؤسســة تنظيــم المنتديــات العامــة لزيــادة الوعــي والفهم بشــأن البرنامج النووي 
الســلمي للدولــة.  ويقــود الرئيــس التنفيــذي هــذه المنتديــات التــي تكــون مفتوحــة لجميــع أفــراد 
المجتمــع، وتوفــر لهــم مجــاالً تفاعليــً لطــرح األســئلة والوصــول إلــى إدراك أعمــق للجوانــب المختلفــة 
ــة. ولقــد عقــدت المؤسســة ســبع  ــة واالجتماعيــة المحققــة بالفعــل للدول ــد االقتصادي مثــل الفوائ

دورات توعيــة عــام 2017، حضرهــا المئــات مــن أفــراد الجمهــور.

أظهــرت نتائــج اســتطالٍع للــرأي ُأجــري فــي نهايــة أحــد المنتديــات أن 89% مــن الحضــور الذيــن 
شــاركوا فــي االســتطالع ســيوصون أصدقاءهــم أو أقاربهــم بحضــور المنتــدى، وتحســن فهــم 
93% منهــم لكيفيــة إنتــاج الطاقــة النوويــة لكهربــاء آمنــة، وأيــد 98% منهــم برنامــج الطاقــة 
النوويــة الســلمية فــي الدولــة. وتبــرز نتائــج هــذه االســتطالعات األهميــة الحيويــة للمنتديــات العامــة 

للمؤسســة والقطــاع.

ــة مــن خــالل إجــراء اســتطالع وطنــي  ــة النووي وتواصــل المؤسســة قيــاس تصــور الجمهــور للطاق
حــول الطاقــة النوويــة. وتضمنــت الدراســة إجــراء أكثــر مــن 750 مقابلــة مــع أشــخاص مــن مختلــف 
أنحــاء الدولــة، مــع مجموعــة مــن المجيبيــن المنتميــن إلــى مختلــف الشــرائح الســكانية فــي دولــة 

اإلمــارات. وأظهــرت نتائــج اســتطالع عــام 2017 مــا يلــي:

يعتقد 69% بأهمية الطاقة النووية السلمية للدولة.  •
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كان مستوى الدعم في أعلى مستوياته بين اإلماراتيين، بنسبة %87.  •

ــى %79،  ــة اإلمــارات إل ــة الســلمية فــي دول •  ارتفعــت نســبة دعــم إنشــاء محطــات الطاقــة النووي
بزيــادة 11% عــن عــام 2013.

ــة الســلمية  •  ارتفعــت نســبة المقيميــن الذيــن يعتقــدون بأهميــة وجــود برنامــج للطاقــة النووي
ــادة  ــى 69%، بزي ــاء إل ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لتتمكــن مــن الوفــاء باحتياجــات الكهرب لدول

عــن 6% عــن عــام 2013.

•  أكــد غالبيــة ســكان الدولــة، نســبة 81%، معرفتهــم بمؤسســة اإلمــارات للطاقــة النوويــة، بزيــادة 
كبيــرة عــن نســبة الـــ 56% فــي عــام 2013.

مواطنو دولة اإلمارات هم األكثر معرفة بمؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، بنسبة %93.  •

•  يؤيــد 87% تقريبــً مــن المواطنيــن اإلماراتييــن بشــدة االنتقــال إلــى مصــدر طاقــة منخفــض 
إلنتــاج  للبيئــة  النوويــة مصــدر موثــوق وفعــال وصديــق  الطاقــة  أن   %86 الكربــون، ويوافــق 

الكهربــاء. 

إشراك الجهات المعنية الدولية  

تواصــل المؤسســة العمــل عــن كثــب مــع هيئــات قطــاع الطاقــة النوويــة وحضــور الفعاليــات المحلية 
والدوليــة بهــدف إطــالع الجهــات المعنيــة الدوليــة علــى آخــر تطــورات التقــدم المحــرز فــي محطــات 

براكــة. وفيمــا يلــي بعــض المشــاركات الرئيســية فــي عــام 2017:

•  المشــاركة الفعالــة فــي المؤتمــر الــوزاري الدولــي للطاقــة النوويــة للقــرن الحــادي والعشــرين 
الــذي تنظمــه  أبوظبــي،  فــي  المنعقــد  المؤتمــر،  اإلمــارات هــذا  وحضــوره. واســتضافت دولــة 

النوويــة. بالتعــاون مــع وكالــة الطاقــة  الذريــة  الدوليــة للطاقــة  الوكالــة 

عام الخير 

فــي ديســمبر 2016، أعلــن صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن 
زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة ، عــاَم 2017 عامــً للخيــر.  

التــي تمثــل  واســتلهم عــام الخيــر قيــم الضيافــة والكــرم 
والنهــج  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  لدولــة  العربيــة  الهويــة 
الــذي أرســاه مؤســس الدولــة المغفــور لــه بــإذن اهلل الشــيخ 
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان طيــب اهلل ثــراه.  وُتعتبــر مشــاركة 

القطاعيــن العــام والخــاص مــن خــالل المســؤولية االجتماعيــة المؤسســية التــي تضمنــت األعمــال 
ــز الرئيســية الثــالث لهــذه  ــة إحــدى الركائ ــة، والعمــل التطوعــي، والبيئ ــة، والتبرعــات الخيري الخيري

المبــادرة.

تركــز اســتراتيجية المســؤولية االجتماعيــة المؤسســية للمؤسســة علــى العطــاء مــن خــالل تطويــر 
وتنفيــذ المشــاريع التــي تؤثــر تأثيــرًا إيجابيــً ملموســً علــى المجتمــع، بغيــة تحقيــق األهــداف التاليــة:

تعزيز السالمة، وكفاءة استهالك الطاقة والمياه.  •
تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيم المشاريع.  •

دعم التعليم األساسي والثانوي وتحسين تنمية المهارات.  •

التنمية الصناعية 
واالقتصادية

تعزيز السالمة، 
وكفاءة استهالك 

الطاقة والمياه

دعم التعليم 
األساسي والثانوي 

وتحسين تنمية 
المهارات

توفير طاقة آمنة 
وموثوقة وفعالة 
وصديقة للبيئة 
لدولة االمارات 

العربية المتحدة

ركائز االستدامة

أهداف المسؤولية 
المجتمعية المؤسسية
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تعزيز السالمة  

مسابقة المهارات العالمية- أبوظبي

شــارك فريــق مــن المؤسســة “ســفراء الصحــة والســالمة” فــي مســابقة المهــارات العالميــة- أبوظبــي 
لعــام 2017، التــي ُتعتبــر أكبــر مســابقة للمهــارات المهنيــة فــي العالــم. وتمثلــت مهمــة الفريــق 
فــي ضمــان التــزام جميــع المشــاركين فــي المســابقة بأعلــى معاييــر الســالمة باعتبارهــا أولويــة 
قصــوى، وإبــراز أهميــة ثقافــة الســالمة باعتبارهــا جــزءًا من دور المؤسســة كشــريك رســمي للســالمة 

وشــريك وطنــي ذهبــي لفعاليــات المســابقة.

أي  لتفــادي  المجــال  هــذا  فــي  الدولييــن  الخبــراء  مــع  وثيــق  المؤسســة بشــكل  وعمــل ســفراء 
مخاطــر متعلقــة بالســالمة أثنــاء فعاليــات “مســابقة المهــارات العالميــة” بدايــة مــن مرحلــة التجهيــز 
للمســابقة إلــى مرحلــة التنفيــذ، وواصلــو تقديــم الدعــم إلــى الجهــات المنظمــة أثنــاء فعاليــات 
المســابقة. وســاعدت المبــادرة فــي نشــر الرســائل الرئيســية الهامــة التــي تعــزز ثقافــة الصحــة 
والســالمة فــي مــكان العمــل، وتثقيــف الشــباب حــول كيفيــة تحديــد أولويــات للســالمة قبــل البــدء 
ــى إلهــام الشــباب  ــة” لعــام 2017  إل فــي تنفيــذ أي مشــروع. وتهــدف “مســابقة المهــارات العالمي
وتشــجيعهم علــى االنخــراط فــي التعليــم التقنــي وتطويــر مهاراتهــم المهنيــة التــي ستســهم 
بتحقيــق مســاعيهم نحــو الريــادة والتميــز فــي مســتقبلهم المهنــي. وقدمــت هــذه المبــادرة دعمــً 
كبيــرًا إلــى خطــة أبوظبــي، الراميــة إلــى توعيــة وتنميــة األجيــال القادمــة مــن الشــباب المؤهليــن 

ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. والطموحيــن فــي دول

www.enec.gov.ae/ar/news/latest-news/enec-to-ensure-major- :المهارات العالمية
/focus-on-world-class-safety-culture-at-worldskills-abu-dhabi-2017

رمضان أمان

شــارك الرئيــس التنفيــذي لمؤسســة اإلمــارات للطاقــة النوويــة وشــركة براكــة األولــى، مــع مجموعــة 
مــن الموظفيــن فــي حملــة “رمضــان أمــان”، التــي قامــت بتوزيــع وجبــات اإلفطــار إلــى الســائقين مــع 
زيــادة التوعيــة بالســالمة المروريــة علــى الطــرق خــالل شــهر رمضــان المبــارك. وهدفــت المبــادرة إلــى 
تقليــل عــدد الحــوادث والســرعة الزائــدة مــن األفــراد المســرعين إلــى تنــاول اإلفطــار. واســتهدف 
الموزعــون التقاطعــات المزدحمــة والمناطــق ذات الكثافــة المروريــة المرتفعــة لتوزيــع األطعمــة 

والمشــروبات علــى مــن لــم يتمكنــوا مــن اللحــاق بموعــد اإلفطــار فــي منازلهــم.

دعم التعليم 

تــؤدي المؤسســة دورًا فعــاالً فــي دعــم الفعاليــات التــي تهــدف إلــى تعزيــز العلــوم، والتكنولوجيــا، 
والهندســة، والرياضيــات للشــباب فــي جميــع أنحــاء اإلمــارات. وفــي عــام 2017، شــاركت المؤسســة 
وشــركاتها الفرعيــة فــي مســابقة مهــارات اإلمــارات، وهــي فعاليــة ُتقــام لمــدة ثالثــة أيــام وتهدف إلى 
إلهــام الشــباب لتبنــي مســارات وظيفيــة جديــدة قائمــة عــل التكنولوجيــا. وشــاركت المؤسســة، 

وشــركاتها الفرعيــة، أيضــً فــي فعاليــة “بالعلــوم نفكــر”.



33 32

مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية

2017 تقرير االستدامــــة

تبرع للقراءة  

ــراز أهميــة  ــة “تبــرع للقــراءة”، إلب ــف التطوعيــة، نظمــت المؤسســة حمل بالشــراكة مــع مبــادرة تكات
القــراءة وتحقيــق فوائــد للمجتمــع. وُشــجع الموظفــون علــى التبــرع باأللعــاب والكتــب الجديــدة 
أو القديمــة، التــي ُقدمــت إلــى دور األيتــام، وقــرى األطفــال، ومستشــفيات األطفــال، ومعســكرات 

الالجئيــن فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا.

الثقافة والتراث   

فــي  الثقافيــة  الفعاليــات  الفرعيــة،  النوويــة، وشــركاتها  للطاقــة  اإلمــارات  تســتضيف مؤسســة 
بفعاليــة. أو تشــارك فيهــا  والمجتمــع،  الشــركة 

مهرجان ليوا للرطب     

كانــت مؤسســة اإلمــارات للطاقــة النوويــة مــن الداعميــن النشــطين لمهرجــان ليــوا للرطــب، الــذي 
يحتفــي بمختلــف العــادات، والتقاليــد، والتــراث اإلماراتــي، وخاصــة فيمــا يتعلــق بزراعــة النخيــل. 
وتنعقــد هــذه الفعاليــة ســنويً تحــت رعايــة ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان، نائــب رئيــس 

مجلــس الــوزراء، وزيــر شــؤون الرئاســة.

مبادرات رمضان والعيد 

قــام متطوعونــا خــالل رمضــان والعيــد، بالتعــاون مــع الهــالل األحمــر فــي أبوظبــي، بتوزيــع العيديــة 
علــى الصغــار المقيميــن فــي »دار زايــد للرعايــة األســرية«، وقدمــوا المســاعدة أيضــً إلــى األطفــال 

لصناعــة دمــى الــدب الخاصــة بهــم مــع بيلد-أ-بيــر وركشــوب جلــف.

وشــارك الموظفــون أيضــً فــي مبــادرة »توزيــع ســلة األطعمــة الرمضانيــة«. وقدمــت هــذه المبــادرة 
الدعــم إلــى الفّراشــين، وعمــال النظافــة، والســائقين، وحــراس األمــن خــالل شــهر رمضــان المبــارك 

مــن خــالل التبرعــات بالمــواد الغذائيــة األساســية لإلفطــار فــي شــهر رمضــان.

مهرجان الظفرة لإلبل 

تنظــم لجنــة إدارة المهرجانــات والبرامــج الثقافيــة والتراثيــة مهرجــان الظفــرة لإلبــل لتعزيــز التــراث 
اإلماراتــي، والحفــاظ علــى المــوروث الثقافــي لدولــة اإلمــارات لــدى االجيــال الناشــئة. وكجــزء مــن 
الجهــود المتواصلــة التــي تهــدف إلــى دعــم التطــور االجتماعــي واالقتصــادي فــي منطقــة الظفــرة، 
ــى  ــة، ممــا أدى إل ــة والمجتمعي ــت المؤسســة هــي الراعــي الرســمي وشــريك االســتدامة البيئي كان

ــار الضــارة بالبيئــة. زيــادة التوعيــة بأهميــة تقليــل اآلث

مبادرة النفايات اإللكترونية   

فــي محاولــة لتقليــل أثــر النفايــات االلكترونيــة وتحقيــق الفوائــد االجتماعيــة واالقتصاديــة لآلخريــن، 
ــى  ــا االتصــاالت والمعلومــات القديمــة إل تبرعــت المؤسســة بكميــة كبيــرة مــن معــدات تكنولوجي
مركــز دبــي إلعــادة تأهيــل األجهــزة الرقميــة. ويقــوم مركــز دبــي إلعــادة تأهيــل األجهــزة الرقميــة 
االتصــاالت  تكنولوجيــا  ومعــدات  المســتخدمة  الشــخصية  الحاســوب  أجهــزة  وترقيــة  بإصــالح 

والمعلومــات األخــرى وتوزيعهــا علــى المؤسســات التعليميــة واالجتماعيــة والخيريــة.

وبعــد التحقــق مــن حــذف كافــة المعلومــات الهامــة، تبرعت المؤسســة بعدد 650 حاســوب محمول، 
ــف مكتبــي، و10 لوحــات مفاتيــح، و45 خــادم، و5  و223 شاشــة، و20 حاســوب مكتبــي، و117 هات

أجهــزة لمؤتمــرات الفيديــو باإلضافــة إلــى األجهــزة اإلضافيــة مثــل الطابعــات وأجهــزة الفاكــس.
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األهداف المتبعة في التنمية المستدامة    

من خالل التركيز على هذه األهداف، تساهم المؤسسة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التالية:

تقليل الوفيات واإلصابات الناتجة عن حوادث الطرق 
خفض عدد الوفيات واإلصابات الناتجة عن حوادث الطرق بمعدل النصف بحلول عام 2020.

تقليل اإلصابات والوفيات الناتجة عن المواد الكيميائية الخطرة والتلوث.
خفــض عــدد الوفيــات والحــاالت المرضيــة الناتجــة عــن المــواد الكيميائيــة الخطــرة، وتلــوث الهــواء، 

والميــاه، والتربــة بحلــول عــام 2030.

حماية حقوق العمال وتهيئة بيئة عمل آمنة
ــن  ــك العمــال الوافدي ــة حقــوق العمــال وتهيئــة بيئــة عمــل آمنــة لجميــع العامليــن، بمــا فــي ذل حماي

)وخاصــًة اإلنــاث منهــم(، والعمــال المؤقتيــن.

تحسين نوعية المياه، ومعالجة مياه الصرف، وإعادة االستخدام اآلمن.
بحلــول عــام 2030، تحســين نوعيــة الميــاه عــن طريــق تقليــل التلــوث، ووقــف عمليــات دفــن النفايــات، 
وتقليــل انبعاثــات المــواد الكيميائيــة والخطــرة، وخفــض نســبة ميــاه الصــرف غيــر المعالجــة إلــى 

ــر وإعــادة االســتخدام اآلمــن.  ــادة كبيــرة فــي إعــادة التدوي النصــف، وتحقيــق زي

حصول الجميع على الطاقة الحديثة
ــة بحلــول  ضمــان حصــول الجميــع علــى خدمــات الطاقــة الموثوقــة والصديقــة للبيئــة بأســعار معقول

عــام 2030.

الحد بدرجة كبيرة من توليد النفايات 
وإعــادة  التدويــر،  وإعــادة  والتقليــل،  المنــع،  خــالل  مــن  النفايــات  توليــد  مــن  كبيــرة  بدرجــة  الحــد 

.2030 عــام  بحلــول  االســتخدام، 

خفض معل الوفيات من األمراض غير المعدية وتعزيز الصحة العقلية 
خفــض معــدل الوفيــات المبكــرة نتيجــة لألمــراض غيــر المعديــة بنســبة الثلــث بحلــول عــام 2030، مــن 

خــالل الوقايــة والعــالج وتعزيــز العافيــة والصحــة العقليــة. 

تطوير بنى تحتية مستدامة ومرنة وشاملة 
تطويــر ُبنــى تحتيــة جيــدة، وموثوقــة، ومســتدامة، ومرنــة، بمــا فــي ذلــك البنــى التحتيــة المحليــة 
التركيــز علــى قــدرة  التنميــة االقتصاديــة ورفاهيــة اإلنســان، مــع  والعابــرة للحــدود، بهــدف تعزيــز 

الجميــع علــى االســتفادة العادلــة مــن هــذه البنــى التحتيــة بأســعار معقولــة. 

توفير طاقة آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة  

إن اإلســهام الرئيســي لمؤسســة اإلمــارات للطاقــة النوويــة فــي التنميــة الوطنيــة المســتدامة 
ســيتمثل فــي تزويــد دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بكميــات كبيــرة مــن الطاقــة الكهربائيــة 
اآلمنــة والصديقــة للبيئــة؛ وسيســاعد ذلــك فــي تقليــص حجــم االنبعاثــات الكربونيــة فــي الدولــة، 

وضمــان أمــن الطاقــة لألعــداد المتزايــدة مــن الســكان علــى المــدى البعيــد. 

مقدمة  

ــة  ــد شــبكة الطاقــة فــي دول ــة عــام 2009 بهــدف تزوي تأسســت مؤسســة اإلمــارات للطاقــة النووي
اإلمــارات العربيــة المتحــدة بـــطاقٍة كهربائيــٍة آمنــة وصديقــة للبيئــة وفعالــة وموثوقــة، والمســاهمة 
فــي تحقيــق االســتدامة لمســتقبل الطاقــة فــي الدولــة. وبمــا أن محطــة براكــة للطاقــة النوويــة 
لــم تدخــل بعــد مرحلــة التشــغيل، فقــد ُطبقــت مبــادئ “األمــن، والفعاليــة، والموثوقيــة، وصداقــة 

البيئــة” علــى إنشــاء المحطــة تطبيقــً صارمــً. 

أهداف االستدامة   

تتمثل أهداف االستدامة للمؤسسة فيما يلي:

1
الســالمة واألمــن، ضمــان أمــن وســالمة المجتمــع وموظفــي مؤسســة اإلمــارات للطاقــة النوويــة، والمقاولين، 
مــن خــالل تصميــم وتطبيــق عمليــات ونظــم لألمــن والســالمة ذات مســتوى عالمــي، باإلضافــة إلــى تطويــر 

ثقافــة راســخة لألمــن والســالمة.

اإلدارة البيئيــة- االلتــزام بأعلــى المعاييــر والتشــريعات، مــع العمــل علــى منــع التلــوث، والحفــاظ علــى 2
التنــوع البيولوجــي، والحفــاظ علــى مصــادر الميــاه والطاقــة، والتعامــل مــع النفايــات بفعاليــة.

الصحة والعافية: حماية صحة وعافية جميع الموظفين والمقاولين، فضاًل عن المجتمع المحلي.3

الجــودة والكفــاءة والموثوقيــة- تحقيــق التميــز التشــغيلي، وتطبيــق أفضــل الممارســات المتبعــة فــي 4
قطــاع الطاقــة النوويــة حــول العالــم.
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نظام إدارة الصحة والسالمة والبيئة  

ــب الصحــة والســالمة والبيئــة، وضعــت المؤسســة نظامــً شــاماًل إلدارة  لتنســيق إدارة جميــع جوان
الصحــة والســالمة والبيئــة. ويحــدد نظــام إدارة الصحــة والســالمة والبيئــة المبــادئ التــي تنفــذ 
المؤسســة، وشــركاتها الفرعيــة، األعمــال بموجبهــا، ويجمــع كافــة األنظمــة، والعمليــات، واإلجــراءات 

ــة للفــرص والمخاطــر المتعلقــة بالصحــة والســالمة والبيئــة. ــإلدارة الفعال ل

2010، لضمــان  إدارة الصحــة والســالمة والبيئــة باســتمرار منــذ عــام  وقــد جــرى تحديــث نظــام 
انســجامه مــع المتطلبــات التنظيميــة والمعاييــر الدوليــة، وتحديــد المخاطــر والفــرص الجديــدة 
والناشــئة. وفــي عــام 2017، طــورت المؤسســة الجانــب البيئــي مــن النظــام للوفــاء بمتطلبــات 
اآليــزو 14001:2015، ونجحــت فــي اســتكمال اعتمــاد النظــام وفقــً لهــذا المعيــار الجديــد، باإلضافــة 
إلــى شــهادة موافقــة مركــز أبوظبــي للســالمة والصحــة المهنيــة، ومعيــار “سلســلة تقييمــات 

.)OHSAS 18001( المهنيــة”  الصحــة والســالمة 

التعاون مع المقاولين   

تتحمــل مؤسســة اإلمــارات للطاقــة النوويــة مســؤولية اإلشــراف علــى أداء الصحــة والســالمة والبيئــة 
للمقاوليــن علــى مــدار مرحلــة اإلنشــاء فــي موقــع براكــة. ووضعــت المؤسســة إجــراءات إداريــة 
شــاملة لمعالجــة موضوعــات الصحــة والســالمة والبيئــة، وأنشــطتها اإلشــرافية، التــي تراقــب فاعلية 
تنفيذهــا. وُتنفــذ عمليــات التفتيــش اليوميــة، واألســبوعية، والشــهرية فــي موقــع اإلنشــاء مــع عقــد 

االجتماعــات األســبوعية والشــهرية الشــاملة.

وإجمــاالً، ُعقــد 102 اجتماعــً للصحــة والســالمة والبيئــة، وُأجريــت 50 عمليــة تفتيــش شــامل علــى 
اإلنشــاء، و48  أعمــال  تنفيــذ  تفتيــش مشــترك خــالل  والبيئــة، و405 عمليــة  الصحــة والســالمة 
عمليــة تفتيــش علــى المعســكرات، عــام 2017، وهــو مــا يثبــت التنســيق الشــامل مــع المقاوليــن.

السالمة واألمن  

تتمتــع الســالمة بأولويــة مطلقــة فــي برنامــج الطاقــة النوويــة الســلمية لدولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة. وتلتــزم المؤسســة وشــركاتها الفرعيــة بتطبيــق أعلــى معاييــر الســالمة، وفــرض ثقافــة 
داخليــة ترســخ الســالمة كمســؤولية يتحملهــا جميــع المشــاركين فــي المشــروع، مــن مجلــس 

اإلدارة إلــى الموظفيــن، والمقاوليــن، وحتــى زائــري الموقــع.

وال تدخــر المؤسســة جهــدًا لضمــان األمــن والســالمة المهنيــة داخــل المؤسســة وفــي مواقــع 
اإلنشــاء، كمــا تتخــذ كافــة الترتيبــات الالزمــة لإليفــاء بمتطلبــات الســالمة واألمــن الخاصــة بالمــواد 
النوويــة. وال يقتصــر الهــدف مــن التدابيــر الحاليــة علــى الوقايــة مــن الحــوادث المتعلقــة بالســالمة 
فحســب، وإنمــا يشــمل االســتعداد لحــاالت الطــوارئ وضمــان اســتمرارية العمــل فــي حــال وقعــت أي 

ــة كبيــرة كانــت أو صغيــرة. ــة طارئ حال

السالمة في مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية:
www.enec.gov.ae/ar/page-not-found

السالمة المهنية   

تعمــل المؤسســة بشــكل وثيــق مــع المقاوليــن التابعيــن لهــا والهيئــات التنظيميــة والمجتمــع 
النــووي الدولــي مــن أجــل تطويــر وترســيخ ثقافــة وسياســات وإجــراءات عالميــة المســتوى فــي 
مجــال الســالمة. ويسترشــد الرئيــس التنفيــذي واإلدارة التنفيذيــة فــي المؤسســة “بميثــاق اإلدارة 
التنفيذيــة للســالمة” فــي دعــم المؤسســة وشــركاتها التابعــة وتمكينهــا مــن القيــام بأعمالهــا 

ــة بهــذا الميثــاق. ــإلدارة التنفيذي ــع الســنوية ل بــكل ســالمة وأمــان. وتلتــزم كافــة االجتماعــات رب

ويتلقــى جميــع الموظفيــن فــي المؤسســة تدريبــً ســنويً بشــأن مبــادئ وإجــراءات الســالمة فــي 
المؤسســة، فيمــا تحــرص اإلدارة علــى حــث الموظفيــن لإلعــراب عــن أي استفســارات أو مخــاوف 
لديهــم.  كمــا تبــدأ كافــة االجتماعــات التــي ُتعقــد فــي المؤسســة “بلحظــة الســالمة”، وذلــك كــي 

تحافــظ المؤسســة علــى درجــة الوعــي بالســالمة فــي جميــع األوقــات.



41 40

مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية

2017 تقرير االستدامــــة

ــى الجــودة والســالمة جــزءًا أساســيً مــن البرنامــج، ومــن  ــات التدقيــق المنتظمــة عل وتمثــل عملي
شــأن ذلــك أن يضمــن التحســين المســتمر فــي كافــة مجــاالت اإلدارة والتشــغيل. هــذا إلــى جانــب 
»برنامــج اإلبــالغ عــن الحالــة« الــذي يوفــر طريقــًة سلســًة لإلبــالغ االســتباقي عــن مخاطــر الســالمة 
والحــوادث التــي كانــت وشــيكة الوقــوع. ويحــدد هــذا البرنامــج مســؤولية الطــرف المعنــي عــن 
تنفيــذ اإلجــراءات التصحيحيــة.  إضافــة إلــى ذلــك يتحمــل جميــع موظفــي مؤسســة اإلمــارات للطاقــة 
النوويــة مســؤولية إيقــاف أنشــطة العمــل حيثمــا يالحــظ أحدهــم أي تهديــد قائــم أو محتمــل علــى 

الســالمة.

السالمة المهنية للموظفين    

موظفــو مؤسســة اإلمــارات للطاقــة النوويــة وشــركاتها التابعــة موزعــون مــا بيــن مقــر المؤسســة 
فــي أبوظبــي ومحطــة براكــة، وعــادًة مــا يتنقلــون بيــن الموقعيــن. وهــذا يعنــي أنــه يتعيــن أن 
تشــتمل إدارة الســالمة علــى كافــة المخاطــر المرتبطــة بالنقــل، واإلنشــاء، والتشــغيل، والســالمة 
النوويــة فــي الموقــع. إن البيانــات الــواردة أدنــاه خاصــة بمؤسســة اإلمــارات للطاقــة النوويــة وشــركة 

براكــة األولــى فقــط.

تحســن أداء الســالمة للمؤسســة وشــركة براكــة األولــى عــام 2017، حيــث لــم تحــدث أي أصابــات 
هــادرة لوقــت العمــل، ولــم تحــدث أي وفيــات. هنــاك حالتــان مــن المعالجــة الطبيــة، ولذلــك انخفــض 
معــدل تكــرار الحــاالت القابلــة للتســجيل إلــى 1.5. ويرجــع الســبب فــي انخفــاض عــدد الموظفيــن 

مــن عــام 2016 إلــى عــام 2017 إلــى انتقــال الموظفيــن مــن المؤسســة إلــى شــركة نــواة.

سالمة الموظفين 

2013201420152016*2017

9021,3721,5741,839896عدد الموظفين      

1,410,8151,822,3842,482,7202,713,7521,350,012إجمالي ساعات عمل الموظفين    

00000  الوفيات )الموظفين( 

معدل تكرار اإلصابات الهادرة 
0.700.811.100للوقت )الموظفين( 

معدل تكرار الحاالت القابلة 
3.342.171.612.201.5للتسجيل )للموظفين( 

ــات الســالمة المســتكملة الخاصــة بنــواة إلعــداد  ــر بيان ــواة- ال تتوف ــة ون النطــاق: مؤسســة اإلمــارات للطاقــة النووي
تقريــر بشــأنها. ُيحســب معــدل إجمالــي تكــرار الحــاالت القابلــة للتســجيل ومعــدل تكــرار اإلصابــات الهــادرة للوقــت 

لــكل مليــون ســاعة عمل/رجــل بالمليــون ســاعة عمــل.

تســعى المؤسســة، وشــركاتها التابعــة، جاهــدًة إلــى تحســين الوعــي باألمــور المتعلقــة بالصحــة 
والســالمة والبيئــة لــدى الموظفيــن مــن خــالل نمــاذج التعليــم االلكترونــي، واالتصــال، والــدورات 
التدريبيــة للصحــة والســالمة والبيئــة. وانطلقــت نمــاذج التعليــم االلكترونــي بشــأن الســالمة علــى 
الطــرق، وإدارة الصحــة والســالمة والبيئــة، وســالمة اإلنشــاء عــام 2017، وقدمــت المؤسســة برنامــج 
للقيــادة اآلمنــة إلــى موظفيهــا الذيــن يذهبــون عــادًة بســياراتهم إلــى محطــة براكــة، باإلضافــة إلــى 

الســائقيين المهنييــن المتعاقديــن.

السالمة المهنية للمقاولين  

تراقــب مؤسســة اإلمــارات للطاقــة النوويــة بشــكل وثيق أداء الســالمة لمقاولها الرئيســي )كيبكو(، 
إذ تتعــاون معهــم تعاونــً وثيقــً لضمــان تطبيــق أنظمــة وثقافــة الســالمة الصارمــة ذاتهــا فــي جميع 

المؤسســات التــي تعمــل فــي محطــة براكة للطاقــة النووية.

وقــد اســتمر تحســن أداء الســالمة فــي محطــة براكــة عــام 2017، مــع وصــول معــدل تكــرار اإلصابــات 
الهــادرة للوقــت ومعــدل تكــرار الحــاالت القابلــة للتســجيل إلــى أدنــى المســتويات، وعــدم حــدوث 
أي وفيــات. وكان تصنيــف العمــال حســب مهامهــم والمخاطــر التــي يتعرضــون لهــا مــن العوامــل 
التــي أدت إلــى التحســين، حيــث تمكــن المشــرفون مــن إيــالء اهتمــام خــاص بهــم، وُنظمــت حمــالت 
التوعيــة وورشــات العمــل المتخصصــة علــى نطــاق واســع، وتــم تقديــم 3,821 دورة تدريبيــة خاصــة 
بالصحــة والســالمة والبيئــة فــي عــام 2017 شــارك فيهــا مــا يزيــد علــى 119,872 مشــترك، ومّثلــت 

تلــك الــدورات تعزيــزًا لوعــي العمــال فــي الموقــع .

   سالمة المقاول 

20132014201520162017

11,88616,99719,88521,49115,031 عدد المقاولين 

)بالمليــون  المقاوليــن  عــدد ســاعات عمــل 
28.248.159.162.652.9ســاعة عمــل( 

00030الوفيات )بين المقاولين( 

للوقــت  الهــادرة  اإلصابــات  تكــرار  معــدل   
0.320.350.140.180.04)المقاولــون(

للتســجيل  القابلــة  الحــاالت  تكــرار  معــدل 
4.153.373.492.211.02)المقاولــون(

النطاق: كيبكو
ــات الهــادرة للوقــت بالمليــون  ــي تكــرار الحــاالت القابلــة للتســجيل ومعــدل تكــرار اإلصاب        ُيحســب معــدل إجمال

ســاعة عمــل.

ســاهم تطبيــق الممارســات الجيــدة فــي مجــال الصحــة والســالمة والبيئــة أيضــً فــي الحــد مــن 
إمكانيــة وقــوع الحــوادث المتعلقــة بالســالمة وشــدتها؛ وتضمنــت هــذه الممارســات مراجعــة 62 
مــن إجــراءات الصحــة والســالمة لضمــان امتثالهــا لمتطلبــات الصحــة والســالمة والبيئــة ومركــز 

أبوظبــي للســالمة والصحــة المهنيــة. 
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وفــي عــام 2017، نظمــت المؤسســة، مــع كيبكــو التابعيــن لهــا، حملــة توعيــة بالصحــة والســالمة 
والبيئــة تغطــي عمليــات اللحــام والعمــل الســاخن، والقيــادة اآلمنــة، والمعــدات الثقيلــة، ومعــدات 
الوقايــة الشــخصية، ومناولــة المــواد الكيميائيــة الخطــرة، وإصابــات اليــد، والعمــل فــي أماكــن 

مرتفعــة، وأحزمــة األمــان لكامــل الجســد، واإلبــالغ عــن الحــوادث وشــيكة الوقــوع.

السالمة النووية

ــة  ــع محطــات فــي محطــة براكــة للطاق ــة أرب ــواة المســؤولية عــن تشــغيل وصيان ــى شــركة ن تتول
النوويــة، وتضــع برامــج وإجــراءات مكتوبــة تتوافــق مــع متطلبــات الهيئــة االتحاديــة للرقابــة النوويــة 
ذات الصلــة بموضوعــات الســالمة النوويــة. وتتضمــن هــذه اإلجــراءات كل األعمــال بــدءًا مــن توفيــر 
المراقبــة الطبيــة للعامليــن فــي مجــاالت اإلشــعاع إلــى العامليــن فــي تســلم حــزم أعمــدة الوقــود 
النــووي. ويجــري وضــع هــذه البرامــج واإلجــراءات مــن خــالل التنســيق الوثيــق مــع فــرق العمليــات 

ــة. ــالزم لمفاهيــم الســالمة النووي ــاإلدراك ال والهندســة ممــن يتمتعــون ب

األمن

تتعــاون مؤسســة اإلمــارات للطاقــة النوويــة وشــركاتها التابعــة تعاونــً وثيقــً مــع جهــاز حمايــة 
المنشــآت الحيويــة والســواحل، وهــي الهيئــة الحكوميــة فــي أبوظبــي المعنيــة بالتعامــل مــع 
حمايــة أمــن األصــول والبنيــة التحتيــة الحيويــة فــي دولــة اإلمــارات، بمــا فــي ذلــك محطــة براكــة 
للطاقــة النوويــة. وبالتوافــق مــع تشــريعات الهيئــة االتحاديــة للرقابــة النوويــة وتوجيــه مــن الوكالــة 
الدوليــة للطاقــة الذريــة، وضــع جهــاز حمايــة المنشــآت الحيويــة والســواحل أعلــى المعاييــر الدوليــة 

للســالمة واألمــن وطبقهــا فــي محطــة براكــة.

إن فــرق األمــن فــي مؤسســة اإلمــارات للطاقــة النوويــة وشــركاتها التابعــة مســؤول عــن تنفيــذ 
»خطــة الحمايــة الماديــة الموضوعــة مــن الهيئــة االتحاديــة للرقابــة النوويــة لإلنشــاء«. وتعالــج خطــة 
الحمايــة الماديــة لإلنشــاء مســألة حمايــة المــواد النوويــة والمنشــآت النوويــة مــن األعمــال العدائيــة، 

مثــل النقــل غيــر المصــرح بــه للمــواد النوويــة.

ــة،  ــة النووي ــة للرقاب ــة إضافيــة للعمليــات، معتمــدة مــن الهيئــة االتحادي ــة مادي وهنــاك خطــة حماي
وتتولــى التنظيــم، والتوظيــف، والحمايــة الماديــة بمــا في ذلــك تحديد المناطــق المحمية والمناطق 
واالســتجابة  اإللكترونــي،  واألمــن  المعلومــات،  وأمــن  األمــن،  أفــراد  وتأهيــل  وتدريــب  الحيويــة، 
لحــاالت الطــوارئ األمنيــة بمــا فــي ذلــك الجاهزيــة لحــاالت الطــوارئ المتزامنــة المتعلقــة بالســالمة 
النوويــة والتهديــدات األمنيــة. وتوفــر خطــة الحمايــة الماديــة للعمليــات أعلــى درجــات الضمــان بــأن 
اســتراتيجيات الحمايــة الماديــة ســتحبط أي تهديــدات عدائيــة، بمــا فــي ذلــك »التهديــدات المتعلقــة 

بالتصميم«، وتضمن حماية المنشأة النووية من األعمال العدائية والتخريب اإلشعاعي.  

التأهب للطوارئ

لقــد طــّورت المؤسســة وشــركاتها الفرعيــة، بالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة الداخليــة والخارجيــة، 
برنامجــً شــاماًل بشــأن التأهــب واالســتجابة فــي حــاالت الطــوارئ، يغطــي أنشــطة الطــوارئ الخاصــة 

بالمكتــب والموقــع، وتوزيــع المســتجيبين األوائــل، ومعــدات الطــوارئ، والتدريــب، والتوعيــة. 

ونظــرًا ألن برنامــج التأهــب للطــوارئ فــي محطــة براكــة هــو أهــم جانــب مــن جوانــب المشــروع، فــإن 
شــركة نــواة تتولــى المســؤولية عــن تنفيــذه، حيــث يضمــن تطويــر جميــع البرامــج والعمليــات 

ــدء التشــغيل. ــز وب ــالزم للتجهي واألنشــطة وتنفيذهــا وإتمامهــا علــى النحــو ال

ويركــز هــذا البرنامــج الشــامل أيضــً علــى االلتــزام بحمايــة صحــة وســالمة الجمهــور، وموظفــي 
واألدوار  القــدرات  وتنفيــذ  وتطويــر  المحتملــة،  اإلشــعاعية  الحــوادث  مــن  والبيئــة  المؤسســة، 

التاليــة: المجــاالت  فــي  الوظيفيــة 

تنسيق التأهب للطوارئ في الموقع               	 
كافة معدات ومرافق االستجابة للطوارئ 	 
التدريب على االستجابة للطوارئ 	 
برامج التدريب 	 
خطة الطوارئ في براكة وإجراءات التنفيذ المرتبطة بها	 
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إن الحصــول علــى رخصــة التشــغيل وتجديدهــا مــن الهيئــة االتحاديــة للرقابــة النوويــة يتطلــب 
إثبــات قــدرة نــواة علــى االســتجابة للطــوارئ اإلشــعاعية فــي محطــة براكــة بفعاليــة وفــي الوقــت 
المناســب وبشــكل دوري. وُتجــرى تدريبــات الطــوارئ علــى فتــرات دوريــة الختبــار فعاليــة خطــة نــواة 
ــة الطــوارئ، واســتجابة  للطــوارئ، وإجــراءات تنفيذهــا، وتتضمــن هــذه التدريبــات االتصــال فــي حال
المرافــق المخصصــة لالســتجابة للطــوارئ فــي الوقــت المناســب، ومــدى كفايــة مــوارد االســتجابة 

للطــوارئ، والتنســيق بيــن الهيئــات المعنيــة المختلفــة.

ــة  ــة للرقاب ــواة عــن كثــب مــع الهيئــة االتحادي وكجــزء مــن االســتعدادات لتحميــل الوقــود، تعمــل ن
النوويــة، والجهــات المعنيــة المحليــة، والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، وخبــراء الطاقــة النوويــة 
العالميــة،  المعاييــر  بأعلــى  لهــا  واالســتجابة  للطــوارئ  التأهــب  التــزام خطــة  الدولييــن لضمــان 
ــي للوقــود النــووي فــي محطــة براكــة. ــار شــامل قبــل البــدء فــي التحميــل األول وخضوعهــا الختب

ولدعــم هــذه االســتعدادات، خضــع برنامــج التأهــب للطــوارئ لالختبــار عــام 2017 خــالل تنفيــذ 
التاليــة:  األنشــطة 

بعثة الجمعية العالمية لمشغلي الطاقة النووية للدعم الفني للجاهزية للطوارئ 	 
تقييــم فريــق الســالمة والمراجعــة التابــع للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة لمرحلــة مــا قبــل 	 

التنفيــذ )ال توجــد نتائــج ســلبية، ووجــود ممارســتين مــن أفضــل ممارســات القطــاع النــووي(
التفتيش على الجاهزية لتحميل الوقود من الهيئة االتحادية للرقابة النووية 	 

استكمل برنامج التأهب للطوارئ أيضً اختبارات اإلجهاد بنجاح في المجاالت التالية:

خمسة تدريبات نظرية لهيكل االستجابة لحاالت الطوارئ 	 
تدريبات هيكل االستجابة لحاالت الطوارئ، بعضها بمشاركة الجهات المعنية خارج الموقع 	 
تدريب على ارتداء المالبس الواقية، بمشاركة الجهات المعنية خارج الموقع 	 

وعــالوة علــى ذلــك، أجــرى برنامــج التأهــب للطــوارئ تدريــب تحميــل الوقــود الخاضــع لتقييــم الهيئــة 
االتحاديــة للرقابــة النوويــة بمشــاركة الجهــات المعنيــة خــارج الموقــع. وقّيــم التدريــب 53 هدفــً، 
حيــث تحققــت نســبة %91 مــن هــذه األهــداف بنجــاح. كمــا تــم الوفــاء بجميــع معاييــر األداء الهامــة.

وســتخضع مؤشــرات األداء الرئيســية للمراقبــة الوثيقــة خــالل التجهيــز والتشــغيل، علــى النحــو 
المحــدد فــي خطــة عمــل نــواة، لضمــان الحفــاظ علــى أعلــى المســتويات لكافــة جوانــب برنامــج 

الجاهزيــة للطــوارئ واالســتجابة لهــا.

إدارة استمرارية األعمال

كجــزء مــن الجهــود المســتمرة مــن حكومــة أبوظبــي لتحســين جاهزيــة القطاعيــن العــام والخاصــة 
لحــاالت الطــوارئ، أو األزمــات، أو الكــوارث، يجــب أن تلتــزم جميــع الكيانــات الحكوميــة بمتطلبــات 

AE/HSC/NCEMA 7000، معيــار إدارة اســتمرارية األعمــال المحــدد مــن الهيئــة الوطنيــة إلدارة 
الطــوارئ واألزمــات والكــوارث.

جــري تصميــم برنامــج إدارة اســتمرارية األعمــال للمؤسســة للحفــاظ علــى اســتمرارية الجوهريــة 
والحساســة لجهــة الوقــت. وتتبــع اســتراتيجيُة اســتمرارية األعمــال فــي المؤسســة نهجــً متعــدد 
المراحــل، يتضمــن المواءمــة والتكامــل مــع تعافــي أنظمــة وتطبيقــات تكنولوجيــا المعلومــات 

واالتصــاالت .

وللوفــاء بمتطلبــات تعميــم األمانــة العامــة للمجلــس التنفيــذي رقــم )4( لعــام 2014 والهيئــة 
الخطــط  مــن  العديــد  المؤسســة  وضعــت   ،7000 والكــوارث  واألزمــات  الطــوارئ  إلدارة  الوطنيــة 
واإلجــراءات المصنفــة علــى أعلــى المســتويات إلــى نوعيــن: الحــوادث اإلشــعاعية وغيــر اإلشــعاعية.
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مجلس اإلدارة

قيادة فريق إدارة األزمات في المؤسسة 
)الرئيس التنفيذي، نائب الرئيس التنفيذي( 

 فريق إدارة الحوادث في المقر الرئيسي
بأبوظبي

 فريق إدارة األزمات لمكتب مؤسسة
االمارات للطاقة النووية في كوريا

قيادة فريق إدارة الحوادث

فريق االتصال في حالة األزمات فريق االستجابة للموارد البشرية

خط مساعدة العائالت

 قيادة فريق إدارة
الحوادث

 قيادة فريق
إدارة الحوادث

 قيادة
 فريق إدارة
الحوادث

 المكتب
 التنفيذي
 للبرنامج

 اتصال
المجموعة

عمليات نواة
 خطة الطوارئ
الخاصة بنواة

اتصال نواة

 الصحة
 والسالمة
 والبيئة
لكيبكو

دعم المرافق

 برنامج
 تكنولوجيا
 االتصاالت

والمعلومات

 االستجابة
 للطوارئ/

الموارد البشرية

 الصحة
 والسالمة
والبيئة  الشؤون

القانونية

 الشؤون
القانونية

 الصحة
 والسالمة
والبيئة

 التسهيل  األمن
والتنسيق

االتصال

 المستشار
الطبي

 خطة الطوارئ
الخاصة بنواة

ترانسكو

 االستجابة
 للطوارئ/ الموارد

البشرية

 جهاز حماية
 المنشآت
 الحيوية

والسواحل

 الشؤون
القانونية

اتصال نواة

 الشؤون
المالية

خدمات دعم المرافق

األمن المؤسسي

 التسهيل
والتنسيق

 الصحة والسالمة
والبيئة

 اتصال مؤسسة
 اإلمارات للطاقة

النووية

أمن الموقع

 األمن
اإللكتروني األمن اإللكتروني  التسهيل

والتنسيق

 خطة الطوارئ
 الخاصة بنواة

 رئيس قسم
 التخطيط/ الشؤون

التجارية

إدارة الفعاليات

المراقبة والتوجيه

المدير 
التنفيذي 
للبرنامج

المدير 
التنفيذي 
للعمليات

المستشار 
العام

مستشار 
األمن

 المستشار
 الطبي

 مسؤول التنسيق
 المؤسسي/ مكتب

 مؤسسة اإلمارات
 للطاقة النووية في

كوريا

المدير 
التنفيذي 

النووي

المدير التنفيذي 
للموارد البشرية

المدير 
التنفيذي 

المالي

تتولــى نــواة المســؤولية عــن إدارة الحــوادث اإلشــعاعية وفقــً لخطــط التأهــب للطــوارئ داخــل 	 
الموقــع وخارجــه لمحطــة براكــة.

وتتولــى المؤسســة إدارة الحــوادث غيــر اإلشــعاعية وفقــً للخطــط واإلجــراءات المحــددة مــن 	 
المعنيــة، وتشــمل: اإلدارات 

المؤسســة، 	  أصــول  يحمــي  الــذي  الموقــع،  وأمــن  وااللكترونيــة،  المؤسســية،  المعلومــات 
ومواردهــا، وبياناتهــا، ومعلوماتهــا التــي يشــملها برنامــج إدارة الحــوادث فــي الشــركة، وأنظمــة 

األمــن، وإجــراءات إدارة األمــن االلكتروني/أمــن المعلومــات.

تتولــى إدارات األعمــال، التــي تنفــذ األعمــال فــي المؤسســة، المســؤولية عــن وضــع خطــط 	 
إلداراتهــا. األعمــال  اســتمرارية 

تتولــى أنظمــة الصحــة والســالمة والبيئــة، التــي تحافــظ علــى الصحــة والســالمة فــي مقــر عمــل 	 
المؤسســة، المســؤولية عــن خطــة اإلخــالء والتأهــب للطــوارئ فــي المقــر الرئيســي وإجــراءات 

إدارة الطــوارئ المتعلقــة بالصحــة والســالمة والبيئــة.

وتكنولوجيــا 	  االتصــاالت  بأنظمــة  المعنيــة  واالتصــاالت،  المعلومــات  تكنولوجيــا  تتولــى 
المعلومــات فــي المؤسســة، المســؤولية عــن خطــة تعافــي تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 

مــن الكــوارث.

تقــدم المؤسســة تقاريــر ربــع ســنوية بشــأن تنفيــذ برنامــج إدارة اســتمرارية األعمــال الخاصــة بهــا إلــى 
ــر حكومــة أبوظبــي بأحــدث المعلومــات عــن  ــزود هــذا التقري ــة العامــة لحكومــة أبوظبــي. وي األمان
تنفيــذ برنامــج إدارة اســتمرارية األعمــال للمؤسســة، وإنجازاتــه، والتحديــات التــي يواجههــا، واألمــور 

التــي يجــب النظــر فيهــا.

استمرارية األعمال في سلسلة اإلمداد 

فــي عــام 2017، وضعــت المؤسســة مناهــج لتقييــم اســتمرارية األعمــال فــي سلســلة اإلمــداد. 
ــة  ــات إدارة اســتمرارية األعمــال إلدراجهــا فــي القائمــة المرجعي ــك وضــع قائمــة بمتطلب وتضمــن ذل
للعقــود  القياســية  واألحــكام  الشــروط  إلــى  متطلبــات  وإضافــة  للمورديــن،  المســبق  للتأهيــل 
الجديــدة والُمجــددة التــي ُتلــزم مــوردي المؤسســة بتنفيــذ برامــج اســتمرارية األعمــال الخاصــة بهــم، 
التــي تلتــزم بالمعاييــر المعتــرف بهــا، وإجــراء اســتقصاء بشــأن المورديــن لمراقبــة تنفيــذ هــذه 

البرامــج.

برنامج إدارة الحوادث  

يحــدد برنامــج إدارة األزمــات/ الحــوادث فــي المؤسســة العمليــات والمــوارد التــي أعدتهــا المؤسســة 
إلدارة الحــوادث التاليــة، واالســتجابة لهــا، والتعافــي منهــا:

الحــوادث التــي تهــدد ربحيــة المؤسســة، أو التزاماتهــا الماليــة والقانونيــة، أو قيمــة أصولهــا، أو 	 
ثقــة جهاتهــا المعنيــة، أو عالمتهــا التجاريــة، أو ســمعتها، أو تحقيــق أهــداف األعمــال أو األهــداف 

االســتراتيجية للمؤسســة.

الحوادث التي تعطل استمرارية أعمال المؤسسة	 

الحوادث التي تهدد سالمة وأمن أصول المؤسسة وموظفيها.	 

المتكاملــة  االســتجابة  مفهــوم  إلــى  المؤسســة  فــي  األعمــال  اســتمرارية  إدارة  برنامــج  يســتند 
للحــوادث فــي مواقــع التشــغيل. ويتضمــن ذلــك فريــق إدارة الحــوادث فــي الموقــع الــذي يتكــون مــن 
ممثليــن عــن اإلدارة مــن إدارات األعمــال الرئيســية، وفريــق إدارة األزمــات فــي المؤسســة الــذي يتكــون 
مــن الرئيــس التنفيــذي، ونائــب الرئيــس التنفيــذي، والتابعيــن لهمــا مباشــرًة. وفــي المقابــل، 
تتلقــى هــذه الفــرق الدعــم مــن فريــق االتصــال فــي حالــة األزمــات وفريــق دعــم الموظفيــن والعالقــات 

األســرية المعــروف باســم فريــق االســتجابة للمــوارد البشــرية.
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اإلدارة البيئية   

تلتــزم المؤسســة وشــركاتها الفرعيــة والمقــاول الرئيســي بتقليــل األثــر البيئــي الناتــج مــن عمليــات 
اإلنشــاء، والتشــغيل، وصــوالً إلــى المرحلــة األخيــرة إليقــاف تشــغيل محطــة براكــة للطاقــة النوويــة. 

وبينمــا ينصــب التركيــز حاليــً علــى التقليــل والتخفيــف خــالل مرحلــة اإلنشــاء، تتمثــل إحــدى المزايــا 
البيئيــة الرئيســية لبنــاء محطــة للطاقــة النوويــة فــي قدرتهــا علــى توليــد الكهربــاء بانبعاثــات 
كربونيــة تــكاد تكــون معدومــة.  وهــذا مــن شــأنه أن يجعــل محطــة براكــة للطاقــة النوويــة عنصــرًا 
رئيســيً فــي تطلعــات دولــة اإلمــارات نحــو تعزيــز مصادر الطاقــة الصديقة للبيئة، وتقليــل انبعاثاتها 

الكربونيــة، وتنفيــذ االلتزامــات الدوليــة كجــزء مــن اتفاقيــة باريــس المعنيــة بالتغيــر المناخــي.

نهج اإلدارة البيئية   

ــارات  ــذ اليــوم األول للمشــروع. إذ روعيــت االعتب ــارات الرئيســية من ــة أحــد االعتب ــة البيئ تمثــل حماي
البيئيــة عنــد اختيــار موقــع مناســب للمحطــة، ولــم تبــدأ عمليــات اإلنشــاء حتــى إتمــام جميــع 

الدراســات البيئيــة المطلوبــة ومنــح التراخيــص مــن هيئــة البيئــة- أبوظبــي.

وخــالل عمليــة اإلنشــاء، اســُتكمل الرصــد الشــهري واإلبــالغ بشــأن البيئيــة الطبيعيــة، واألداء البيئــي 
للمشــروع بالكامــل وفقــً لشــروط تصريــح هيئــة البيئــة- أبوظبــي والتشــريعات البيئيــة الوطنيــة. 
ووقعــت مؤسســة اإلمــارات للطاقــة النوويــة وكيبكو بشــكل مشــترك على “ميثاق بيئة واســتدامة 

براكــة” إلثبــات التــزام المقــاول الرئيســي بتقليــل تأثيــر أعمــال اإلنشــاء علــى البيئــة الطبيعيــة.

وسيســتمر هــذا االلتــزام بحمايــة البيئــة بعــد اإلنشــاء مــع تنفيــذ خطــة إدارة بيئيــة تشــغيلية 
وااللتــزام بالتصاريــح البيئيــة الصــادرة مــن هيئــة البيئــة- أبوظبــي.

ــزو 14001، وســتواصل السياســة  ــز علــى اعتمــاد معيــار اآلي ونظــام اإلدارة البيئيــة للمؤسســة حائ
البيئيــة لشــركة نــواة الحصــول علــى هــذا االعتمــاد الدولــي فــي المســتقبل. وفــي عــام 2017، لــم 
تســجل المؤسســة وشــركاتها التابعــة أي حــوادث بيئيــة مهمــة أو تســتحق اإلبــالغ، أو مخالفــات 

ــح البيئيــة. للتشــريعات البيئيــة، أو شــروط التصري

اختيار الموقع والترخيص:
www.enec.gov.ae/ar/barakah-npp/site/

 

استخدام المواد    

يتطلــب إنشــاء محطــة طاقــة نوويــة توفيــر كميــات كبيــرة مــن المــواد، وخاصــًة نوعيــة الصلــب 
والخرســانة المناســبة للمنشــآت النوويــة، الضروريــة للغايــة لتحقيــق الســالمة والموثوقيــة للمحطة. 
ووصــل اســتهالك الصلــب والخرســانة ذروتــه عــام 2016 لكامــل المشــروع، وانخفــض عــام 2017 
نتيجــة الســتكمال معظــم أعمــال اإلنشــاء للمحطتيــن األولــى والثانيــة. ومــن المتوقــع انخفــاض 
معــدل اســتهالك الخرســانة والصلــب عامــً بعــد اآلخــر حيــث تقتــرب مرحلــة اإلنشــاء مــن نهايتهــا.

المواد المستخدمة

2014201520162017

614,935584,6801,334,838182,817الخرسانة المستخدمة في اإلنشاء )بالمتر المكعب(

38,48956,900101,25719,162الصلب المستخدم في اإلنشاء )بالطن المتري(

وباإلضافــة إلــى الكميــات الكبيــرة مــن المــواد المطلوبــة لإلنشــاء، ترصــد المؤسســة وشــركاتها 
الفرعيــة اســتهالك المــواد المكتبيــة مثــل الــورق، وزجاجــات الميــاه البالســتيكية، وعبــوات أحبــار 

الطابعــات. وســيبدأ عــام 2018 رصــد المــواد المطلوبــة لتشــغيل المحطــة واإلبــالغ عنهــا.

النفايات    

إن توليــد كميــات كبيــرة مــن النفايــات هــو النتيجــة المتوقعــة ألحــد أكبــر مشــاريع اإلنشــاء فــي 
العالــم. ولذلــك، وضعــت المؤسســة وشــركاتها الفرعيــة باالشــتراك مــع المقــاول الرئيســي برنامجــً 
شــاماًل إلدارة النفايــات وقامــت بتنفيــذه. وترصــد المؤسســة كافــة تدفقات النفايات لتوثيق سلســلة 

المســؤولية ورصــد أحجــام النفايــات مقارنــًة باألهــداف المخططــة.

ونظــرًا الرتفــاع معــدل أعمــال اإلنشــاء عــام 2016، زاد معــدل النفايــات المتولــدة والُمصرفــة عــام 
ثقافــة  ولتعزيــز  صعــودًا.   2018 عــام  مــن  اآلخــر  تلــو  عامــً  ينخفــض  أن  المتوقــع  ومــن   ،2017
المســؤولية عــن إدارة النفايــات، ُنظمــت حملــة مدتهــا شــهر واحــد لتقليــل النفايــات فــي عــام 2017. 
وُعقــدت جلســات توعيــة حضرهــا 6,574 فــرد، وتــم توزيــع 4,000 كتيــب للتوعيــة باللغــة االنجليزيــة، 

واألوردو، والهنديــة.
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المخلفــات الخطــرة

ــن  ــات الخطــرة فــي الموقــع خــالل أعمــال اإلنشــاء، وُيخــزن معظمهــا فــي موقــع تخزي ــد النفاي تتول
مؤقــت إلــى أن ُيســتكمل بنــاء منشــأة بلديــة للتخلــص مجهــزة للتخلــص مــن هــذه النفايــات. 
ونتيجــة لذلــك، لــم يجــِر التخلــص مــن مخلفــات خطــرة فــي المكبــات عــام 2017، وأعــادت شــركات 

مرخصــة تدويــر 5.5 طــن فقــط مــن مخلفــات البطاريــات.

النفايات الخطرة

2014201520162017

19000النفايات الخطرة التي تم التخلص منها )طن متري(

12005.5النفايات الخطرة المعاد تدويرها )طن متري(

N/AN/A100%%39النسبة المئوية إلجمالي النفايات الصلبة

النطاق:  مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، ونواة، وشركة براكة األولى، وكيبكو

ــر(، ســُيعاد عــام  بعــد مناقشــات ناجحــة جــرت عــام 2017 مــع مركــز أبوظبــي إلدارة النفايــات )تدوي
2018 تدويــر كميــة كبيــرة مــن الحاويــات المعدنيــة والبالســتيكية الفارغــة لمــواد الطــالء والســوائل 
األخــرى، المصنفــة أساســً باعتبارهــا نفايــات خطــرة. ويجــري نقــل الحاويــات إلــى مرفــق إلعــادة التدويــر 

يتعامــل مــع المــواد ويخضــع إلــى معاييــر التقييــم الصارمــة.

المخلفات غير الخطرة

معظــم  النفايــات غيــر الخطــرة هــي عبــارة عــن مــواد بنــاء، مــع انخفــاض مســتويات إعــادة التدويــر 
بســبب ُبعــد محطــة براكــة عــن مرافــق إعــادة التدويــر. 

وتخضــع نفايــات المكاتــب فــي أبوظبــي ومحطــة براكــة، بعــد فرزهــا إلــى نســبة أعلــى مــن التدويــر.

المخلفات غير الخطرة

2014201520162017

89,930104,807107,734 62,394 النفايات غير الخطرة التي تم التخلص منها )طن متر(

18,8174,3697,910 11,585 النفايات غير الخطرة المعاد تدويرها )طن متري( 

النســبة المئويــة ألجمالــي النفايــات غيــر الخطــرة المعــاد 
%7%4%17 %16 تدويرهــا 

النطاق: مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، ونواة، وشركة براكة األولى، وكيبكو 

فــي عــام 2017، تخلصــت المؤسســة وشــركاتها التابعــة والمقاولــون مــن أكثــر مــن 115,000 طــن 
متــري مــن النفايــات غيــر الخطــرة أو أعــادت تدويرهــا. وُأعيــد تدويــر 7% مــن النفايــات غيــر الخطــرة، 
بزيــادة طفيفــة عــن العــام الســابق. ومــن المتوقــع انخفــاض كميــة النفايــات غيــر الخطــرة التــي يجــري 

التخلــص منهــا، وزيــادة معــدالت إعــادة التدويــر كلمــا انخفضــت أنشــطة اإلنشــاء.

النفايات السائلة

تتكــون النفايــات الســائلة المتولــدة مــن موقــع اإلنشــاء أساســً مــن ميــاه الصــرف، مــن أماكــن ســكن 
العمــال والنفايــات الســائلة األخــرى غيــر الخطــرة، مثــل الزيــوت والطــالء. وُيعــاد تدويــر جميــع النفايــات 

الســائلة، الخطــرة وغيــر الخطــرة، إمــا داخــل الموقــع أو خارجــه.

النفايات السائلة 

2014201520162017

النفايــات الســائلة المعــاد تدويرهــا خــارج الموقــع )طــن 
301.9397.9692.0637.3متــري(

الموقــع  داخــل  تدويرهــا  المعــاد  الســائلة  النفايــات 
لتــر( 940.01,470.31,637.71,595.4)مليــون 

النســبة المئويــة للمخلفــات الســائلة المعــاد تدويرهــا 
%71%70%79%76فــي الموقــع 

النفايــات الســائلة الخطــرة التــي تــم التخلــص منهــا 
0000)لتــر(

67,240147,322 21,900 24,380    النفايات السائلة الخطرة المعاد تدويرها )باللتر(

النطاق: مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، ونواة، وشركة براكة األولى، وكيبكو 
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فــي عــام 2017، جــرى معالجــة 71% مــن النفايــات الســائلة غيــر الخطــرة فــي الموقــع وفقــً لمعاييــر 
مكتــب التنظيــم والرقابــة، وُأعيــد اســتخدامها للــري وتســكين الغبــار. وُنقلــت النســبة المتبقيــة 
)29%( خــارج الموقــع للمعالجــة فــي محطــة لمعالجــة ميــاه الصــرف خــارج الموقــع. وُيعــاد تدويــر 

النفايــات الســائلة الخطــرة بالكامــل مــن قبــل مقاوليــن معتمديــن تابعيــن لجهــة خارجيــة.

إعادة تدوير البطاريات    

بهــدف مشــاركة الموظفيــن وزيــادة التوعيــة بإعــادة التدويــر، بــدأ إعــادة تدويــر البطاريــات المنزليــة 
فــي محطــة براكــة. وخــالل الحملــة، ُنقلــت 1,473 بطاريــة منزليــة و2,280 كغــم مــن البطاريــات 
كان  التــي  الحملــة،  هــذه  وأصبحــت  التدويــر.  إلعــادة  الســيارات(  لبطاريــات  )المشــابهة  الكبيــرة 
مقصــودًا منهــا أصــاًل أن تكــون لمــرة واحــدة، نشــاطً دائمــً فــي محطــة براكــة، مــع وجــود نقــاط جمــع 

دائمــة فــي جميــع المقــرات.

إدارة المياه والطاقة   

ــة إنشــاء المحطــة، ولســكن العمــال،  يجــب توافــر كميــات كبيــرة مــن الطاقــة والميــاه خــالل مرحل
والمكاتــب. وتعمــل مؤسســة اإلمــارات للطاقــة النوويــة عــن كثــب مــع شــركاتها الفرعيــة ومقاوليهــا 
لضمــان اســتخدام هــذه المــوارد بشــكل فعــال وبأقــل كميــة مــن النفايــات. وُتنظــم حملــة ســنوية 
للحفــاظ علــى الميــاه والطاقــة، كمــا ُتعقــد جلســات توعيــة، ويتــم توزيــع كتيبــات علــى الموظفيــن 
والمقاوليــن. وفــي عــام 2017، حضــر أكثــر مــن 7,000 موظــف تابــع للمقــاول جلســات التوعيــة هــذه.

الطاقة    

ســتخدم معظــم الطاقــة المســتهلكة كطاقــة غيــر مباشــرة تتضمــن الكهربــاء ألغــراض اإلضــاءة، 
وتشــغيل المعــدات، والمبانــي الملحقــة وتأتــي مــن الشــبكة الوطنيــة. وُتســتخدم كميــات كبيــرة 

مــن الطاقــة المباشــرة أيضــً فــي شــكل وقــود للمركبــات والمعــدات الثقيلــة.

الطاقة 

2014201520162017

358,896477,811597,761560,945إجمالي استهالك الطاقة )غيغا غول(

20222632كثافة الطاقة )غيغا غول/ الشخص(

1,608,6321,919,9271,5549022,103,817الطاقة المباشرة )باللتر(

5,7916,9125,5987,574الطاقة المباشرة )غيغا غول(

98,084,742130,805,298164,489,841153,714,069الطاقة غير المباشرة )بالكيلو وات(

353,105470,899592,163553,371الطاقة غير المباشرة )غيغا غول(

النطاق:  مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، ونواة، وشركة براكة األولى، وكيبكو

انخفــض إجمالــي الطاقــة المســتهلكة فــي المؤسســة وشــركاتها الفرعيــة، ومــن المقاوليــن فــي 
ــى أن اإلنشــاء قــد  الموقــع بنســبة 6% بيــن عامــي 2016 و2017. وُيعــزا هــذا االنخفــاض أساســً إل
ــه. غيــر أن كثافــة الطاقــة قــد ازدادت بســبب انخفــاض عــدد األشــخاص المقيميــن فــي  تجــاوز ذروت

محطــة براكــة.

وانخفضــت الطاقــة غيــر المباشــرة بنســبة 7%، مــع انخفــاض عــدد موظفــي المقاوليــن المقيميــن 
فــي الموقــع عــام 2017. ومــا زال مســتوى الطاقــة المباشــرة يتــراوح مــن 1.5 إلــى 2 مليــون لتــر مــن 
الوقــود حيــث يتــم رصــد األرقــام عنــد شــراء الوقود وتخزينه، وليس عند اســتهالكه مباشــرًة.  وزادت 
كميــة الوقــود الــذي جــرى شــراؤه عــام 2017، بســبب الزيــادة الكبيــرة فــي موظفــي المؤسســة، 

وشــركة براكــة األولــى، ونــواة فــي مكاتــب محطــة براكــة وأبوظبــي.

المياه     

ُتســتخدم الميــاه أساســً لعمليــات خلــط الخرســانة، وأماكــن ســكن العمــال، والــري، وتســكين 
الغبــار، ومــن ِقبــل الموظفيــن فــي مبانــي المكاتــب فــي براكــة وأبوظبــي. وتأتــي الميــاه العذبــة مــن 
محطــة الشــويحات لتحليــة الميــاه والشــبكات الرئيســية لميــاه الشــرب. فيمــا يجــري الحصــول علــى 
ــري وتســكين الغبــار مــن وحــدة معالجــة ميــاه الصــرف الموجــودة فــي  الميــاه المســتخدمة فــي ال
الموقــع طبقــً للمعاييــر المحــددة مــن مكتــب التنظيــم والرقابــة، والمعتمــدة شــهريً عــن طريــق 

ــة. الفحوصــات المختبري

انخفضــت كميــة الميــاه المســتخدمة فــي جميــع المرافــق، وفــي موقــع اإلنشــاء، انخفاضــً كبيــرًا عــام 
2017. ويعــود ذلــك إلــى أســباب مــن بينهــا االنخفــاض الكبيــر فــي الخرســانة التــي يجــري خلطهــا 
واســتخدامها، وانخفــاض عــدد المقاوليــن المقيميــن والعامليــن فــي الموقــع، وتنفيــذ مبــادرات 

كفــاءة اســتخدام الميــاه.

المياه   

2014201520162017

5,310,93911,803,9309,574,8173,931,917إجمالي المياه المستهلكة )بالمتر المكعب( 

289550408223كثافة المياه )بالمتر مكعب / الفرد( 

النطاق:  مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، ونواة، وشركة براكة األولى، وكيبكو 
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الغازات المسببة لالحتباس الحراري واالنبعاثات في الهواء 

يمثــل توليــد الكهربــاء دائمــً نشــاطً منتجــً النبعاثــات الغــازات المســببة لالحتبــاس الحــراري بســبب 
حــرق الوقــود األحفــوري. وتعتبــر الطاقــة النوويــة شــكاًل مــن أشــكال توليــد الكهربــاء العديمــة 
االنبعاثــات تقريبــً، وعندمــا تعمــل محطــة براكــة للطاقــة النوويــة بكامــل طاقتهــا، فإنهــا ستســاعد 

دولــة اإلمــارات للوفــاء بالتزامهــا الطوعــي بموجــب اتفاقيــة باريــس بشــأن تغيــر المنــاخ.

تتبــع المؤسســة نهجــً كامــاًل طويــل األجــل لقيــاس وحصــر انبعاثــات الغــازات المســببة لالحتبــاس 
الحــراري. ويعنــي ذلــك أن المؤسســة ترصــد االنبعاثــات المباشــرة وغيــر المباشــرة علــى امتــداد 
مراحــل إنشــاء المحطــة وتشــغيلها وإيقــاف تشــغيلها مســتقباًل )بمــا فــي ذلــك إيجــاد مصــادر 

للوقــود(.

عــن   %71 بنســبة  الحــراري  لالحتبــاس  المســببة  الغــازات  انبعاثــات  انخفضــت  عــام،  وبشــكل 
مســتويات عــام 2016، مــع انخفــاض كثافــة االنبعاثــات بنســبة 61%. ويرجــع الســبب فــي هــذا 
االنخفــاض الكبيــر أساســً إلــى التراجــع الكبيــر فــي كميــة الخرســانة والصلــب المشــتراة ألعمــال 

اإلنشــاء.

انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري 

2014201520162017

إجمالــي االنبعاثــات )مكافــئ ثانــي أكســيد الكربــون بالطــن 
267,716310,578563,262163,395المتــري(

كثافــة انبعــاث الغــازات المســببة لالحتبــاس الحــراري )مكافــئ 
14.614.524.19.3ثانــي أكســيد الكربــون / الشــخص بالطــن المتــري(

- النطــاق )1( االنبعاثــات الناتجــة مــن وقــود الســيارات )مكافــئ 
3,8734,5313,6444,892ثانــي أكســيد الكربــون بالطــن المتــري(

النطــاق )2( االنبعاثــات الناتجــة مــن الكهربــاء )مكافــئ ثانــي 
57,76277,03096,86890,522أكســيد الكربــون بالطــن المتــري(

النطــاق )3( االنبعاثــات )مكافــئ ثانــي أكســيد الكربــون بالطــن 
206,081229,071462,75067,981المتري(

النطــاق )3(- االنبعاثــات الناتجــة مــن الســفر واالنتقــال بالحافالت 
239212694229)مكافــئ ثانــي أكســيد الكربــون بالطــن المتري(

النطــاق )3(- االنبعاثــات مــن الخرســانة )مكافــئ ثانــي أكســيد 
102,420182,26334,492 69,280الكربــون بالطــن المتــري(

النطــاق )3(- االنبعاثــات الناتجــة مــن الصلــب )مكافــئ ثانــي 
127,106120,852275,90828,891أكســيد الكربــون بالطــن المتــري(

–  النطــاق )3(- االنبعاثــات الناتجــة مــن الرحــالت الجويــة )مكافئ 
5,5333,8854,369 9,456 ثانــي أكســيد الكربــون بالطــن المتري(

النطاق:  مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، ونواة، وشركة براكة األولى، وكيبكو 

تتولــد انبعاثــات النطــاق )1( مــن حــرق الوقــود األحفــوري- المتمثــل فــي هــذه الحالــة بالبنزيــن 
االنبعاثــات  الثقيلــة، والمولــدات، والســيارات. وقــد وزاد إجمالــي  للمعــدات  المســتخدم  والديــزل 

المباشــرة عــام 2017 نظــرًا لزيــادة اســتهالك الوقــود.

ــاق )2( مــن اســتخدام الكهربــاء وُتعــرف باالنبعاثــات “غيــر المباشــرة” حيــث  ــات النط ــد انبعاث تتول
تنتــج االنبعاثــات الفعليــة مــن محطــات الطاقــة مــكان آخــر. وقــد انخفــض إجمالــي االنبعاثــات غيــر 

ــاء. المباشــرة بنســبة 7% نظــرًا النخفــاض اســتهالك الكهرب

حــدود  خــارج  تحــدث  ألنهــا  غيــر مباشــرة”  أخــرى  “انبعاثــات  بأنهــا   )3( النطــاق  انبعاثــات  ُتعــرف 
األكبــر  المصــدر  النطــاق  هــذا  انبعاثــات  وُتعتبــر  والخدمــات.  البضائــع  شــراء  أثنــاء  المؤسســة، 
لالنبعاثــات بســبب شــراء كميــات كبيــرة مــن الخرســانة والصلــب التــي ُتنتــج باســتخدام عمليــاٍت 
ــات النطــاق )3( بنســبة 85% عــام 2017  ــي انبعاث كثيفــة االعتمــاد علــى الطاقــة. وانخفــض إجمال

بعــد تجــاوز مشــروع اإلنشــاء ذورَتــه أواخــر عــام 2016. 

انبعاثات أخرى في الهواء    

يتولــى مقــاول خارجــي إجــراء فحــص يومــي لنوعيــة الهــواء الطبيعــي مــن خــالل رصــد أكســيد 
النيتروجيــن، وأكســيد الكبريــت، والجســيمات الماديــة 10 )الجســيمات التــي يصــل قطرهــا إلــى 10 
ميكرومتــر( واألوزون حــول المحطــًة. وُتخطــر الجهــة الرقابيــة، وهــي هيئــة البيئــة- أبوظبــي، فــي 
م تقاريــر ربــع ســنوية لهيئــة البيئــة  حــال تجــاوز الحــدود التنظيميــة.  وُتجــري عمليــات الرصــد، وُتقــدَّ

-أبوظبــي لالطــالع عليهــا.

التنوع البيولوجي   

مــن المحتــم أن يؤثــر مشــروع بحجــم محطــة براكــة علــى البيئيــة الطبيعيــة. ولكــن، ُتبــذل كافــة 
الجهــود لمحاولــة تقليــل اآلثــار المترتبــة علــى التنــوع البيولوجــي، أو الحــد منهــا، أو إبدالهــا. وأكبــر 
الفرعيــة:  المؤسســة وشــركاتها  التــي حددتهــا  البيولوجــي  التنــوع  المحتملــة علــى  التحديــات 
االنســكابات التــي تؤثــر علــى ميــاه البحــر أو التربــة، وفقــدان الموائــل البحريــة، ونــزوح األنــواع، واآلثــار 

علــى نوعيــة الترســبات البحريــة بســبب اســتهالك وتصريــف ميــاه التبريــد.

االنسكابات     

ــم ُتســجل أي انســكابات كبيــرة أو ُيبلــغ عنهــا وفقــً لمتطلبــات هيئــة البيئــة-  فــي عــام 2017، ل
أبوظبــي؛ وســجلت المؤسســة وشــركاتها الفرعيــة بعــض االنســكابات الصغيــرة، أغلبهــا مــن ميــاه 
الصــرف الصحــي، وتــم اتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة. ولزيــادة الوعــي فــي هــذا الشــأن، ُنظمــت حملــة 
ــار التلــوث والتدابيــر الالزمــة  “منــع االنســكابات” لمــدة شــهر مــع المقاوليــن لتحســين فهمهــم آلث

لمنــع الحــوادث واالســتجابة لهــا.
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التعاون مع المقاولين   

مشروع الحيد البحري الصناعي في براكة   

أنشــأت مؤسســة اإلمــارات للطاقــة النوويــة ونــواة، بمشــاركة شــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة، 
ــً صناعيــً وكواســر أمــواج علــى طــول شــاطئ  وبتوجيــه مــن هيئــة البيئــة- أبوظبــي، حيــدًا بحري
براكــة. وتتكــون هيــاكل كواســر األمــواج مــن محجــر صخــور وخرســانة ويبلــغ طولهــا مجتمعــة 15 

كــم تقريبــً.

وُأنشــئ حيــد بحــري صناعــي بمســاحة  6,700 متــر باســتخدام أساســات خرســانية مصبوبــة ومعــاد 
تدويرهــا، واســُتخدمت أساســً فــي تجميــع كاســر األمــواج الســاحلي فــي براكــة. وُوضعــت 1800 
وحــدة خرســانية كبيــرة تقريبــً بعنايــة فــي قــاع الخليــج العربــي إلنشــاء الهيــكل المرجانــي تحــت 
المــاء. وُصمــم الشــكل الشــبكي للحيــد المرجانــي الصناعــي لمحــاكاة الحيــد المرجانــي الطبيعــي، 
ــي، ممــا يوفــر ملجــًأ  ــل قــاع البحــر الحال ــز موئ ويعمــل علــى تحفيــز النظــام البيئــي المحلــي بتعزي

إضافيــً للحيــاة البحريــة، ويشــجع التنــوع البيولوجــي. 

وكشــفت النتائــج أن موقــع براكــة يتمتــع بنظــام إيكولوجــي بحــري متنــوع ووفيــر، بمــا فــي ذلــك 
الحيــد البحــري الصناعــي. ويوجــد أكثــر مــن 63 نوعــً مــن المخلوقــات البحريــة يتخــذ مــن حواجــز 
األمــواج مســكنً لــه، و35 نــوع بحــري يتخــذ مــن الحيــد البحــري الصناعــي مســكنً لــه. وقــد أدى نشــر 

الحيــد المرجانــي الصناعــي إلــى تعزيــز البيئــة المنبســطة والســاكنة بشــكل كبيــر للموقــع المحدد 
مــن خــالل توفيــر مــأوى وإضافــة تعقيــد هيكلــي.  ورغــم القــرب النســبي لموقــع الحيــد، إال إنــه يدعــم 

التنــوع الكبيــر ألنــواع األســماك.

دراسة توليد الشعب المرجانية   

انســجامً مــع “خطــة التعويــض وتخفيــف اآلثــار البيئيــة فــي براكــة”، بــدأت نــواة عــام 2016، بالتعــاون 
مــع جامعــة زايــد، “دراســة توليــد الشــعب المرجانيــة” التــي تســتغرق ثــالث ســنوات. 

وقــد حــدد الطرفــان عــام 2017، بيئــات محتملــة مناســبة لتربيــة يرقــات المرجــان لدعــم جهــود 
إعــادة تأهيــل الشــعب المرجانيــة فــي الخليــج العربــي. وُنقلــت المعرفــة مــن خــالل التعلــم التجريبــي 
بشــأن تقنيــات اإلعــداد لوضــع بيــوض المرجــان، وتوطيــن اليرقــات، وإحيــاء الشــعب المرجانيــة، 
وإعــادة نشــر المرجــان بعــد وضــع البيــوض، وإنشــاء األشــجار المرجانيــة، وتــم توفيــر قاعــدة بيانــات 

tables للمواطنيــن اإلماراتييــن.

مختبر الرصد اإلشعاعي 

كان مختبــر الكيميــاء اإلشــعاعية البيئيــة أول األقســام التــي بــدأت العمــل فــي شــركة نــواة. ويتمثل 
الهــدف الرئيســي للمختبــر فــي دراســة ورصــد إشــعاع المنطقــة فــي محطــة براكــة وحولهــا، وضمــان 
صحــة وســالمة الجمهــور. ويرســل المختبــر تقاريــر نصــف ســنوية إلــى الهيئــة االتحاديــة للرقابــة 
التــي  العينــات  ُأجريــت علــى العديــد مــن  التــي  النوويــة، تتضمــن نتائــج االختبــارات اإلشــعاعية 
تتضمــن التربــة، والطيــن، والســمك، والقشــريات، والهــواء، وميــاه الشــرب، وميــاه البحــر. وقــد ُأبلــغ 

عــن نتائــج االختبــار لعامــي 2016 و2017، التــي أظهــرت أن مســتويات اإلشــعاع طبيعيــة.

ْسِرّي  مشروع تعشيش الُعقاُب النَّ

ْســِرّي.  بعــد إجــراء عــدد مــن الجــوالت حــول موقــع براكــة، نفــذت نــواة مشــروعً لتعشــيش الُعقــاُب النَّ
المعــاد تدويــره، فــي منطقــة  وُوضــع عــدد مــن منصــات التعشــيش المصنوعــة مــن الخشــب 
معزولــة فــي موقــع براكــة بالقــرب مــن الشــاطئ، حيــث ُيعتبــر المــكان الموئــل المفضــل للطيــور. 
ْســِرّي بشــكل منتظــم للمنصــات كمــأوى لهــا. وتبيــن المالحظــات اســتخدام زوج مــن الُعقــاُب النَّ

تنظيف الشاطئ  

فــي أكتوبــر 2017، ُأجــري التنظيــف الســنوي للشــاطئ الــذي شــارك فيــه أكثــر مــن 350 فــرد مــن 
المؤسســة، ونــواة، وكيبكــو، اآلخريــن. وهــذه أفضــل حملــة تنظيــف للشــاطئ شــهدت مشــاركًة 

حتــى اآلن، وتــم جمــع أكثــر مــن طــن مــن النفايــات مــن الشــاطئ بالقــرب مــن محطــة براكــة.
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الصحة والرفاهية  

صحــة  مــع  الجديــة  بمنتهــى  التابعــة  وشــركاتها  النوويــة  للطاقــة  اإلمــارات  مؤسســة  تتعامــل 
ورفاهيــة موظفيهــا ومقاوليهــا. ويتضمــن ذلــك اتخــاذ تدابيــر وقائيــة كإجــراء تقييمــات للمخاطــر 
علــى الصحــة المهنيــة، والفحوصــات الطبيــة، وفحــص عينــات األطعمــة، وعقــد جلســات للتوعيــة. 
وفــي حالــة وقــوع حــوادث صحيــة، يتــم نشــر أوائــل المســتجيبين المناســبين، والمعــدات، والدعــم 

لضمــان اتخــاذ اإلجــراءات المناســبة بأســرع مــا يمكــن.

الصحة المهنية   

جــرى تقييــم لكافــة فئــات الوظائــف فــي المؤسســة وشــركاتها الفرعيــة لتشــخيص المخاطــر 
المحتملــة علــى الصحــة المهنيــة كجــزء مــن تقييــم شــامل للمخاطــر علــى الصحــة المهنيــة. ويتيــح 
هــذا التقييــم للمؤسســة قيــاس تأثيــر المخاطــر التــي لــم تؤخــذ بالحســبان علــى الموظفيــن واتخاذ 

اإلجــراءات لمعالجتهــا.

وتنفــذ المؤسســة برنامجــً صحيــً ســنويً يســهل مــن التطويــر المســتمر لقواعــد الممارســات ذات 
الصلــة بالصحــة. ومــن المتوقــع أن يتبنــى المقاولــون التابعــون للمؤسســة قواعــد ممارســات مماثلة 
لضمــان تحديــد المخاطــر وتجنبهــا. ولــم يشــهد عــام 2017 أي أمــراض تتعلــق بالصحــة المهنيــة 

)باســتثناء اإلجهــاد الحــراري( بيــن موظفــي المؤسســة، والمقاوليــن.

وتنف

20132014201520162017

00000األمراض المهنية المبلغ عنها )الموظفون(

00000األمراض المهنية المبلغ عنها )المقاولون(

النطاق:  مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، ونواة، وشركة براكة األولى، وكيبكو 

اإلجهاد الحراري   

ُيعــد اإلجهــاد الحــراري أحــد أكبــر المخاطــر التــي تهــدد الصحــة المهنيــة، وخاصــًة للموظفيــن، 
والمقاوليــن الذيــن يعملــون فــي الهــواء الطلــق خــالل أشــهر الصيــف. وينصــب تركيــز المؤسســة 
وشــركاتها الفرعيــة علــى تجنــب حــوادث اإلجهــاد الحــراري مــن خــالل اتخــاذ تدابيــر رقابيــة وعقــد 
جلســات توعيــة ممــا يضمــن عــدم التعــرض الزائــد ألشــعة الشــمس وحفــاظ الموظفيــن علــى تنــاول 

كميــات كافيــة مــن الســوائل. 

وفــي عــام 2017، لــم ُتســجل أي حــوادث متعلقــة باإلجهــاد الحــراري بيــن الموظفيــن، ووقعت عشــرة 
حــوادث بيــن المقاوليــن، بانخفــاض %47 عامــً بعــد عــام. ويرجــع هــذا االنخفــاض بشــكل جزئــي إلــى 

تراجــع عــدد المقاوليــن فــي الموقــع بنســبة 25%.

اإلجهاد الحراري 

20132014201520162017

00000حوادث اإلجهاد الحراري )للموظفين(

3134431910حوادث اإلجهاد الحراري )للمقاولين(     

النطاق:  مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، ونواة، وشركة براكة األولى، وكيبكو 

يرجــع ســبب التراجــع المســتمر فــي وقــوع حــوادث بســبب اإلجهــاد الحــراري علــى مــدار الثالث ســنوات 
األخيــرة إلــى الجهــود المبذولــة مــن كافــة فــرق وموظفــي الصحــة والســالمة والبيئــة فــي المؤسســة 
باســتمرار لزيــادة التوعيــة، والعنايــة بصحــة أفــراد فــرق العمــل. وفــي عــام 2017، أجــرت المؤسســة 
وشــركاتها الفرعيــة واحــدة مــن أكبــر حمــالت التوعيــة باإلجهــاد الحــراري، شــهدت مشــاركة 16,500 

مشــارك خــالل خمســة أشــهر.
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الخدمات الطبية واإلسعافات األولية    

نظــرًا لوجــود عــدد كبيــر مــن المقاوليــن، توفــر كيبكــو اإلســعافات األوليــة والخدمــات الطبيــة فــي 
محطــة براكــة. وُيجــرى التفتيــش الــدوري علــى هــذه الخدمــات وُتقيــم علــى أســاٍس ربــع ســنوي 

ــة الصحــة - أبوظبــي. ــات التســجيل الخاصــة بهيئ ــر ومتطلب ــة معايي ــاالً لكاف امتث

وقــد ُوضعــت صناديــق اإلســعافات األوليــة وأجهــزة تنظيــم ضربــات القلــب فــي كل طابــق مــن 
طوابــق المؤسســة وشــركاتها التابعــة، وُحــددت بوضــوح علــى خرائــط اإلخــالء فــي حالــة الطــوارئ 
ــة لمقدمــي اإلســعافات األوليــة مــن الجنســين،  التــي توجــد فــي كل مخــرج. وُتوضــع قوائــم محدث
مــع بيانــات االتصــال الخاصــة بهــم بجانــب كل صنــدوق. وتؤكــد بيانــات االتصــال والمواقــع المكتبيــة 
الفعليــة لمقدمــي اإلســعافات األوليــة وُتعــدل علــى أســاس ربــع ســنوي. وتخضــع محتويــات وحــدات 
اإلســعافات األوليــة للفحــص الكامــل شــهريً، وُيســد أي نقــص فيهــا علــى الفــور وذلــك امتثــاالً 
للمتطلبــات القانونيــة الخاصــة بمركــز أبوظبــي للســالمة والصحــة المهنيــة ومتطلبــات اإلســعافات 

األوليــة فــي المؤسســة.

سالمة األغذية     

ُتعــد ســالمة األغذيــة دائمــً مصــدرًا لمخاطــر صحيــة عاليــة، وخاصــًة مــع وجــود عــدد كبيــر مــن 
المقاوليــن المقيميــن فــي محطــة براكــة. وُأجــري تقييــم شــامل لســالمة األغذيــة عــام 2017، لتقييم 
الخدمــات المقدمــة مــن شــركات تقديــم الطعــام المتعاقــدة مــع المؤسســة لتحديــد فــرص تحســين 

خدمــات تقديــم الطعــام وتجنــب وقــوع مشــاكل صحيــة كبيــرة.

الطعــام  لتقديــم  مرفقــً   28 وشــمل  أســابيع،  ثالثــة  مــدار  علــى  األغذيــة  لســالمة  تقييــم  ُأجــري 
ومناطــق تقديــم خدمــات المطاعــم. وُأعــد تقريــر تقييمــي يتضمــن جميــع النتائــج والتوصيــات، 
ذلــك  ويتيــح  التوجيهــات.  هــذه  تنفيــذ  إلــى  حاليــً  التابعــة  وشــركاتها  المؤسســة  وتســعى 
للمقاوليــن، باإلضافــة إلــى برنامــج رصــد مــرة كل أســبوعين، إثــارة المخــاوف مــع كيبكــو ومؤسســة 

النوويــة. اإلمــارات للطاقــة 

وفيمــا يتعلــق بالموظفيــن، نفــذت المؤسســة برنامجــً للتفتيــش علــى خدمــات المطاعــم مــرة 
كل شــهرين، وإجــراء تقييــم ربــع ســنوي لضمــان حصــول الموظفيــن علــى منتجــات غذائيــة معــدة 

بشــكل صحــي وبجــودة عاليــة.

الصحة الصناعية في نواة      

مــع اقتــراب محطــة براكــة للطاقــة النوويــة مــن بــدء التشــغيل، وضعــت نــواة أربعــة إجــراءات للصحــة 
الصناعيــة وأطلقــت برامــج للمحطتيــن األولــى والثانيــة، تتضمــن تحديــد المناطــق التــي تفتقــر إلــى 
األكســجين، والتحكــم فــي المســاحات المغلقــة، ومناطــق التحكــم فــي الضوضــاء، وإدارة المــواد 
الخطــرة. وتــم التدريــب علــى اســتخدام أجهــزة التنفــس وأقنعــة التنفــس، وشــراء معــدات اختبــار 
الصالحيــة. ويجــب أن يكــون لــدى كل عامــل فــي تلــك المواقــع جهــاز تنفــس خاضــع لالختبــار لضمــان 

صالحيتــه.

ُوضعــت برنامــج للمناطــق التــي تفتقــر إلــى األكســجين فــي المحطــة وجــرى تنفيذهــا للمراقبــة 
ــواة للموظفيــن أيضــً 350 جهــازًا لمراقبــة  المســتمرة لبيئــة العمــل فــي محطــة براكــة. وأعــدت ن
األكســجين. وُأجريــت العديــد مــن االســتطالعات التــي تحــدد وتؤكــد مواقــع المســاحات الضيقــة فــي 
المحطــة. وُأجريــت ثــالث اســتطالعات لجــودة الهــواء المحيــط لتحديــد مجــاالت التحســين. وُأجريــت 
كافــة التحســينات والتعديــالت الالزمــة علــى كافــة األنظمــة لتحســين ومعالجــة بيئــة العمــل فــي 

المكتــب.

الفحص الطبي     

تطبــق مؤسســة اإلمــارات للطاقــة النوويــة برنامجــً إلزاميــً للفحــص الطبــي والمراقبــة الطبيــة علــى 
ــارٍة إلــى طبيــٍب متخصــٍص فــي الصحــة المهنيــة، واســتكمال  جميــع الموظفيــن، ويتكــون مــن زي
ــد المشــاكل الطبيــة الحاليــة والحــوادث المهنيــة الســابقة التــي  ــخ الطبــي لتحدي اســتبياٍن للتاري

ربمــا تســببت فــي حــدوث أي مشــكلٍة طبيــة.

ــز النتائــج والتوصيــات علــى نحــٍو ســرٍي للغايــة. وســوف يخضــع كل موظــٍف لهــذا  وبعــد ذلــك ُتجهَّ
التــي تنــدرج تحتهــا وظيفتــه،  بالفئــة  المرتبطــة  المخاطــر المهنيــة  بنــاء علــى  التقييــم دوريــً 
وذلــك امتثــاالً للمتطلبــات القانونيــة الخاصــة بمركــز أبوظبــي للســالمة والصحــة المهنيــة والهيئــة 

ــة. ــة النووي ــة للرقاب االتحادي
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المشاركة والتوعية الصحية    

عقــدت المؤسســة وشــركاتها الفرعيــة العديــد من جلســات التوعيــة والمشــاركة المتعلقة بالصحة 
والعافيــة فــي المؤسســة وشــركاتها الفرعيــة فــي موقــع براكــة ومكاتــب المؤسســة. وتشــمل 

بعــض المبــادرات الرئيســية المنعقــدة عــام 2017:

 6 دورات »غــذاء الفكــر«: حيــث يعقــد خبــراء طبيــون مــن مختلــف المستشــفيات جلســات توعية 	 
منظمــة لمناقشــة المشــاكل المتعلقــة بالصحــة وأســلوب الحيــاة وتعزيــز التفكيــر النقــدي 
الــذي يثيــر التســاؤالت، وذلــك فــي بيئــٍة للتعــارف وبنــاء العالقــات، ُتختتــم بتقديــم وجبــة غــذاء 

صحيــة للموظفيــن. 

 34 مقالــة إخباريــة داخليــة: تبــادل المعلومــات والروابــط المفيــدة مــع الموظفيــن بشــأن تقنيــات 	 
إدارة الصحــة ومراقبــة عوامــل الخطــورة. وتضمنــت بعــض المقــاالت العديــد مــن الموضوعــات 
مثــل التوعيــة بســرطان الثــدي، وصحــة العيــن، والتدابيــر الوقائيــة الــالزم اتخاذهــا عنــد العمــل 

فــي درجــات حــرارة مرتفعــة.

 3 فعاليــات صحيــة: ُوفــرت للموظفيــن فرصــة لالســتفادة مــن استشــارات طبيــة مباشــرة مــع 	 
أطبــاء متخصصيــن مــن بعــض شــركاء المؤسســة فــي مجــال الصحــة. وخضــع الموظفــون 
لفحوصــات طبيــة أوليــة ُرصــدت وًشــخصت مــن خاللهــا بياناتهــم الحيويــة. وشــملت بعــض 

الفعاليــات حمــالت للتبــرع بالــدم، والتلقيــح ضــد األنفلونــزا، وإدارة اإلجهــاد.

 8 دورات تدريبيــة لإلســعافات األوليــة: تــم تدريــب إجمالــي 33 أخصائــي إســعافات أوليــة فــي 	 
مقــر المؤسســة الرئيســي، و30 أخصائــي إســعافات أوليــة فــي محطــة براكــة للطاقــة النوويــة، 

وحصــل المتدربــون علــى شــهادات أخصائــي إســعافات أوليــة معتمــدة دوليــً.

 مبــادرات موجهــة أخــرى: إفطــار الصائميــن، ونصائــح للطعــام الصحــي خــالل شــهر رمضــان 	 
المعظــم، وعقــد جلســات توعيــة عــن أهميــة تنــاول الســوائل وعــدم التعــرض ألشــعة الشــمس 

خــالل أشــهر الصيــف.

إدارة اإلجهاد    

مســألة اإلجهــاد واحــدة مــن أكبــر المخاطــر التــي تهــدد الصحــة وخاصــًة صحــة موظفــي المكاتــب. 
ويهــدف برنامــج إدارة اإلجهــاد إلــى تقييــم المســتويات الحاليــة لإلجهــاد بيــن موظفــي المؤسســة 

ودراســتها، واتخــاذ اإلجــراءات لتقليــل اإلجهــاد وزيــادة اإلنتــاج.

شــمل الجــزء األول مــن الدراســة إجــراء مقابلــة مــع 17 موظــف مــع طــرح األســئلة القائمــة علــى 
الســيناريوهات التــي ركــزت علــى تجاربهــم فــي المؤسســة وتناولــت مجــاالت محــددة يمكــن أن 
تــؤدي، إن ُوجــدت، إلــى اإلجهــاد. وبعــد جمــع كافــة المعلومــات ذات الصلــة، ُعقــدت ســت ورش عمــل 
ــر المهــارات التــي يحتاجــون إليهــا النتهــاج  إلدارة اإلجهــاد بهــدف مســاعدة الموظفيــن فــي تطوي

نمــط حيــاة دون إجهــاد. وتضمنــت:

تعليمهم طريقة تحديد أنواع اإلجهاد المختلفة.	 
تعليمهم كيفية حماية أنفسهم من التأثيرات السلبية.	 
تمكينهم من االستجابة الفعالة خالل المواقف »عالية المخاطر«.	 
تعزيز ثقتهم بأنفسهم في التعامل مع العالقات الصعبة.	 

التظلمات المتعلقة بالصحة     

تمكــن جميــع الموظفيــن مــن اإلبــالغ عــن المخــاوف ذات الصلــة بالصحــة مــن خــالل آليــة اإلبــالغ 
الداخليــة المناســبة، وعولجــت جميــع تلــك المخــاوف. وفيمــا يتعلــق بالمقاوليــن، فقــد ُجمعــت 
التظلمــات مــن خــالل االجتماعــات العامــة المفتوحــة لجميــع العمــال. وانعقــد 18 “اجتمــاع للصحــة” 
عــام 2017، حضــره ممثلــون مــن المؤسســة وشــركاتها الفرعيــة، كمــا حضــره المقاولــون لمعالجــة 

مخــاوف وتظلمــات العمــال.

وقــدم عــدد مــن الموظفيــن فــي المؤسســة ونــواة عــددًا مــن التظلمــات المتعلقــة بســالمة األغذيــة، 
ــى العفــن، وتوفيــر بيئــة ومعــدات مريحــة  وإمكانيــة تعــرض أماكــن الســكن فــي محطــة براكــة إل
ــب. وجــرى النظــر فــي كافــة هــذه األمــور وتقييمهــا، كمــا تقــرر اتخــاذ إجــراءات  للعمــل فــي المكات
إضافيــة، علــى النحــو المحــدد فــي تقييــم بيئــة ووســائل الراحــة فــي المكاتــب لشــركة نــواة لعــام 

.2018
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الجودة والكفاءة والموثوقية  

نظــام اإلدارة المتكامــل الخــاص بالمؤسســة هــو إطــار عمــل يســاعد المؤسســة علــى تحقيــق 
أهدافهــا وغاياتهــا مــع مواصلــة التركيــز علــى الســالمة، واألمــن، والجــودة.

االعتمادات التي حصل عليها نظام اإلدارة المتكامل في المؤسسة: 
www.enec.gov.ae/ar/about-us/leadership-and-governance/

فــي إطــار التزامهــا بالحفــاظ علــى الســالمة واألمــن والشــفافية، وضعــت مؤسســة اإلمــارات للطاقــة 
وإنشــائها  النوويــة  الطاقــة  بهــدف تصميــم محطــات  الجــودة  لضمــان  برنامجــً صارمــً  النوويــة 
ومتطلبــات  التنظيميــة  واللوائــح  والقوانيــن  المعاييــر  ألفضــل  وفقــً  وتشــغيلها  واختبارهــا 

الترخيــص المعمــول بهــا فــي مجــال الطاقــة النوويــة.

وُتجــري تدقيقــات منتظمــة لضمــان اســتيفاء معاييــر البرنامــج العاليــة وتحســينها باســتمرار. وفــي 
عــام 2017، أجــرت مؤسســة اإلمــارات للطاقــة النوويــة 54 تدقيقــً )أغلبهــا يســتند إلــى األداء( علــى 
كافــة جوانــب برامــج ضمــان الجــودة ونظــام اإلدارة المتكامــل. وقــد تضمــن ذلــك 19 تدقيقــً داخليــً 
و19 تدقيقــً خارجيــً )مــن قبــل المــورد(. كمــا أجــرت المؤسســة 16 تدقيقــً / تقييمــً علــى نظــم 

اإلدارة.

ضمان الجودة:
www.enec.gov.ae/ar/about-us/leadership-and-governance/quality-assurance/
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مقدمة 
المسؤولية المالية

إدارة سلسلة اإلمداد
التنمية االقتصادية الوطنية

التنمية الصناعية واالقتصادية 
في المؤسسة
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التنمية الصناعية واالقتصادية  

تدعــم مؤسســة اإلمــارات للطاقــة النوويــة النمــو والتنــوع االقتصادي في الدولة وذلك عبر االســتثمار 
المســؤول فــي بنــاء قطــاٍع محلــٍي ســلمي للطاقــة النوويــة يمكــن أن يســهم فــي سلســلة اإلمــداد 

النــووي علــى الُصعــد الوطنيــة واإلقليميــة والدولية. 

مقدمة 

البرنامــج النــووي الســلمي لدولــة اإلمــارات هــو اســتثمار بمليــارات الــدوالرات فــي النمــو والتنــوع 
االقتصــادي والصناعــي. وســيؤدي هــذا االســتثمار االســتراتيجي والمســؤول لألمــوال الحكوميــة إلــى 
توفيــر كميــات كبيــرة مــن الطاقــة المتجــددة للنمــو المســتقبلي للدولــة، وقــد ســاهم بالفعــل فــي 
توفيــر وظائــف تتطلــب مهــارات عاليــة، وفــرص أعمــال جديــدة للشــركات مــن جميع األنــواع واألحجام، 
وتعزيــز االســتثمار فــي منطقــة الظفــرة بأبوظبــي. وحيــث أن محطــة براكــة للطاقة النوويــة هي أول 
محطــة للطاقــة النوويــة فــي المنطقــة، ومــع الــدول األخــرى التــي تتطلــع إلــى أن تحــذو حــذو دولــة 
اإلمــارات، ستســتمر المحطــة فــي تقديــم قيمــة مضافــة فــي المســتقبل حيــث تتنافــس الشــركات 

والخبــرات اإلماراتيــة للحصــول علــى األعمــال فــي قطــاع الطاقــة النوويــة اإلقليمــي والدولــي.

أهداف االستدامة    

تتمثل أهداف استدامة التنمية الصناعية واالقتصادية للمؤسسة فيما يلي:

المســؤولية الماليــة- توفيــر طاقــة اقتصاديــة عبــر مزيــٍج مــن المســؤولية الماليــة والتنفيــذ التشــغيلي 1
الفعــال.

إدارة سلســلة اإلمــداد: تطويــر سلســلة إمــداد تعتمــد بشــكل متزايــد علــى جهــات اإلمــداد المحليــة، 2
وتســتوفي المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة ومعاييــر الجــودة المعتمــدة فــي قطــاع الطاقــة النوويــة.

التنميــة االقتصاديــة الوطنيــة- أن نصبــح قــوًة دافعــًة لخطــة االســتثمار في دولة اإلمــارات العربية المتحدة، 3
وذلــك مــن خــالل توفيــر المزيــد مــن فــرص تطويــر األعمال، واإلســهام في الناتــج المحلي اإلجمالــي للدولة.

األهداف المتبعة في التنمية المستدامة    

مــن خــالل التركيــز علــى هــذه األهــداف، تســاهم المؤسســة فــي تحقيق أهــداف التنمية المســتدامة 
التالية:

التنوع، واالبتكار، وتحسين اإلنتاجية االقتصادية 

تحقيــق مســتويات أعلــى مــن اإلنتاجيــة االقتصادية من خــالل التنوع، واالرتقاء بالمســتوى التكنولوجي 
واالبتــكار. ويشــمل ذلــك التركيــز علــى القيمــة العالية المضافة والقطاعــات كثيفة العمالة.

تعزيز السياسات لدعم إيجاد فرص عمل وزيادة عدد المشاريع.

فــرص عمــل  وإيجــاد  اإلنتاجيــة،  األنشــطة  تدعــم  التــي  التنميــة  نحــو  الموجهــة  السياســات  تعزيــز 
مناســبة، وتنظيــم المشــاريع، واإلبــداع، واالبتــكار، وتشــجيع تأســيس وتطــور الشــركات المتناهيــة 

الصغــر، والصغيــرة، والمتوســطة، بمــا يشــمل وصــول تلــك الشــركات إلــى الخدمــات الماليــة.

تعزيز التصنيع المستدام والشامل 

تعزيــز التصنيــع المســتدام والشــامل، ورفــع حصــة القطــاع مــن العمالــة والناتــج المحلــي اإلجمالــي 
بشــكل كبيــر بحلــول عــام 2030، وبمــا يتوافــق مــع الظــروف الوطنيــة، ومضاعفــة حصتــه فــي البلــدان 

األقــل نمــوًا.

تعزيز الممارسات المستدامة للمشتريات العامة.

تعزيز ممارسات الشراء التي تتميز باالستدامة وفقً للسياسات واألولويات الوطنية.
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المسؤولية المالية    

تطبــق المؤسســة وشــركاتها الفرعيــة السياســات واإلجــراءات الالزمــة لتنفيــذ أعمالهــا بمســؤولية 
وفعاليــة ولضمــان أن يحقــق البرنامــج االســتفادة القصــوى مــن مــوارد الحكومــة. 

وتطبــق المؤسســة عــدة تدابيــر لضمــان إنفــاق األمــوال بفعاليــة وفــي إطــار الميزانيــة المحــددة؛ 
إذ تقــوم بمراقبــة النفقــات مراقبــًة وثيقــة، ويتعيــن علــى الموظفيــن المختصيــن الحصــول علــى 

ــم. ــك طبقــً لتفويــض الصالحيــات المالئ الموافقــة علــى هــذه النفقــات قبــل التعهــد بهــا، وذل

ُتعتمــد المدفوعــات بنــاًء علــى الحــد المســموح بــه فــي تفويــض الصالحيــات / تفويــض الصالحيــات 
الفرعــي الــذي يخضــع للمراجعــة والتحديــث بصــورٍة دوريــة.

تمويل المشروع    

ــة فــي  وضعــت المؤسســة هيــكاًل ماليــً شــاماًل وســليمً يســمح ببنــاء أول محطــة للطاقــة النووي
ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والبنيــة التحتيــة الالزمــة لهــذه المحطــة، مــع المضــي قدمــً نحــو  دول
تســليم المحطــات مــن األولــى حتــى الرابعــة. وُتقــدر االحتياجــات اإلجماليــة لتمويــل المشــروع بنحــو 

24.5 مليــار دوالر أمريكــي، وذلــك علــى النحــو التالــي:

16.2 مليار دوالر أمريكي كقرض مباشر من دائرة المالية في أبوظبي.	 
2.5 مليار دوالر كقرض مباشر من بنك التصدير واالستيراد الكوري.	 
250 مليــون دوالر أمريكــي فــي صــورة اتفاقيــات قــروض ُأبرمــت مــع خمســة بنــوك تجاريــة محليــة 	 

ودولية.
إجمالــي 4.7 مليــار دوالر أمريكــي فــي صــورة التزامــات حقــوق ملكيــة لتأســيس شــركة براكــة 	 

األولــى فــي مقابــل أســهم فــي الشــركة، مقســمة بيــن مؤسســة اإلمــارات للطاقــة النوويــة 
وكيبكــو.

إعداد الميزانية واإلنفاق     

تعتمــد مؤسســة اإلمــارات للطاقــة النوويــة فتــرة إنشــاء قصيــرة نســبيً، مقارنًة بالفتــرات المخصصة 
لمعظــم محطــات الطاقــة النوويــة األخــرى، مــا يجعــل مشــروعها يتميــز بالتنافســية واالســتدامة من 
الناحيــة االقتصاديــة. وتديــر المؤسســة إجمالــي نفقــات المشــروع، بمــا فــي ذلــك نفقــات الشــركتين 
التابعتيــن، وظــل اإلنفــاق ثابتــً عنــد معــدل يتــراوح مــن ثالثــة إلــى أربعــة مليــارات دوالر أمريكــي لــكل 

عــام علــى مــدار األعــوام األربعــة الســابقة.
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نفقات المشروع

20132014201520162017

إجمالي النفقات الرأسمالية )بالمليون دوالر 
2,1712,9323,6103,1952,710أمريكي(

إجمالي نفقات التشغيل )بالمليون دوالر 
205331418446659أمريكي(

النطاق: مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، ونواة، وشركة براكة األولى

تمثــل النفقــات الرأســمالية كافــة المدفوعــات المقدمــة بموجــب االتفاقيــة المبرمــة بيــن مؤسســة 
اإلمــارات للطاقــة النوويــة والمقــاول الرئيســي )كيبكــو(، والتــي بلغــت قيمتهــا 20 مليــار دوالر 
أمريكــي.  وانخفضــت النفقــات الرأســمالية بنســبة 15% خــالل الفتــرة بيــن عامــي 2016 و2017 

وهــو مــا يعكــس تقليــص أنشــطة اإلنشــاء.

وتغطــي نفقــات التشــغيل كافــة التكاليــف المرتبطــة بموظفي مؤسســة اإلمارات للطاقــة النووية، 
وشــركاتها التابعــة، وموظفيهــا، وخدمــات المقاوليــن، واالتصــال، والشــؤون اإلداريــة، وبنــاء القــدرات، 
بمــا فــي ذلــك برنامــج المنــح الدراســية. وخــالل الفتــرة بيــن عامــي 2016 و2017، شــهدت النفقــات 
نــواة كاســتعداد  48%، وهــو مــا يعكــس النمــو الســريع لشــركة  التشــغيلية ارتفاعــً بنســبة 

مســبق تجــاه تشــغيل المحطــة األولــى.

التدقيق والمساءلة    

تقــدم مؤسســة اإلمــارات للطاقــة النوويــة لألمانــة العامــة للمجلــس التنفيــذي ولدائــرة الماليــة، 
ومكتــب الرقابــة والتنظيــم، تقاريــَر منتظمــة حــول أدائهــا المالــي وأداء شــركاتها التابعــة. ولضمــان 
ــوق فــي الوقــت المناســب، يتــم تطبيــق اآلليــات  ــي علــى نحــو مجــٍد وموث اإلفصــاح عــن األداء المال

التاليــة:

1 التدقيــق القانونــي: يجريــه مدقــق حكومــي )جهــاز أبوظبــي للمحاســبة( يقــوم بــدور المدقــق . 1
القانونــي، كمــا يدقــق أنشــطة المدققيــن الداخلييــن لمؤسســة اإلمــارات للطاقــة النوويــة 

بهــدف ضمــان االمتثــال.

 التدقيــق الداخلــي: حيــث تخضــع النظــم واإلجــراءات والنتائــج الماليــة وغيــر الماليــة لمؤسســة . 2
اإلمــارات للطاقــة النوويــة للمراجعــة والتدقيــق بصــورة منتظمــة.

 التدقيــق الخارجــي: وهــو تدقيــق مالــي ســنوي تجريــه منظمــة خارجيــة مســتقلة، ثــم تقــدم . 3
النتائــج مباشــرة إلــى مجلــس إدارة مؤسســة اإلمــارات للطاقــة النوويــة.

إدارة سلسلة اإلمداد  

ــة فــي براكــة واســعة النطــاق وعالميــة.  إن سلســلة اإلمــداد الالزمــة إلنشــاء محطــة الطاقــة النووي
مــورد مســجل   3,000 التابعــة  المؤسســة وشــركاتها  لــدى  المســجلين  المورديــن  عــدد  ويبلــغ 
يتنافســون للحصــول علــى عقــود بقيمــة مليــار دوالر أمريكــي، فــي المتوســط، كل عــام. ويتــراوح 
هــؤالء المورديــن مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة المملوكــة محليــً إلــى الشــركات الكبيــرة 

متعــددة الجنســيات.

وتتحمــل المؤسســة وشــركاتها التابعــة مســؤولية تلبيــة متطلباتهــا الشــرائية الخاصــة، بمــا فــي 
ذلــك خدمــات الخبــراء ومعــدات االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات وخدمــات الدعــم المتعلقــة 
بالموقــع.  وتوفــر سلســلة الشــراء واإلمــداد لــدى المؤسســة خدمــة مركزيــة للمشــتريات والتعاقــد 
بمــا يضمــن شــراء البضائــع والخدمــات طبقــً ألفضــل الشــروط واألحــكام التعاقديــة، وفــي إطــار 

االمتثــال التــام للشــروط القانونيــة التــي تدعــم أهــداف االســتدامة فــي المؤسســة.

ــه إلنشــاء محطــة الطاقــة  يســتخدم المقــاول الرئيســي )كيبكــو( اآلالف مــن المورديــن الخاصيــن ب
النوويــة، مــع تولــي المؤسســة المســؤولية عــن التوجيــه واإلشــراف ومتابعــة األداء لضمــان تنفيــذ 

ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. معاييرهــا ومتطلبــات دول

  لمحة عامة عن سلسلة اإلمداد

201220132014201520162017

عدد الموردين المسجلين 
1991,3841,8272,3442,8003,053)التراكمي( 

إجمالــي نفقــات المشــتريات )بالمليون 
1,3801,449 1272,258267611دوالر أمريكي(

النطاق:  مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، ونواة، وشركة براكة األولى 

تــزال فــي  يتفــاوت إجمالــي نفقــات المشــتريات بنســبة كبيــرة مــن عــام آلخــر ألن المؤسســة ال 
مرحلــة بنــاء المشــروع. ويميــل التوجــه العــام صــوب زيــادة اإلنفــاق، وفقــً لمــا هــو متوقــع مــع اقتــراب 

المؤسســة مــن إنجــاز المحطــة األولــى وبــدء التشــغيل.
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   tحوكمة سلسلة الشراء واإلمداد

اســتمر فــي عــام 2017 تطبيــق “إطــار عمــل الحوكمــة فــي المشــتريات واإلمــداد”. ويشــمل هــذا 
اإلطــار الشــامل مصفوفــة حــاالت عمليــات الشــراء، وســجل للحــاالت المبلــغ عنهــا، وعمليــة للتحقــق 
مــن الحــاالت المحــددة واإلبــالغ عنهــا، إضافــة إلــى عمليــة لتحديــد فــرص التحســين.  ويضمــن ذلــك 
شــراء المؤسســة للبضائــع والخدمــات بمــا يتوافــق مــع أعلــى المعاييــر األخالقيــة ومعاييــر الحوكمــة.

توطين سلسلة اإلمداد    

لتحقيــق أقصــى فائــدة اقتصاديــة لدولــة اإلمــارات مــن مشــروع الطاقــة النوويــة، وتحســين أمــن 
اإلمــداد أيضــً، تســعى المؤسســة جاهــدًة لشــراء بضائعهــا وخدماتهــا مــن مورديــن محلييــن 
ــدى المؤسســة  كلمــا كان ذلــك ممكنــً. وإجمــاالً، بلغــت نســبة المورديــن المحلييــن المســجلين ل
وشــركاتها الفرعيــة 77%، وُخصصــت نســبة 65% مــن ميزانيــة الشــراء لعــام 2017 )باســتثناء 

المقــاول الرئيســي(، بمــا يعــادل 939 مليــون دوالر أمريكــي للمورديــن المحلييــن.

المشتريات المحلية 

201220132014201520162017

النسبة المئوية للموردين المحليين المسجلين 
)%(79%84%82%82%81%77%

إجمالي اإلنفاق الشرائي على الموردين القائمين 
9947232389664939في الدولة )بالمليون دوالر أمريكي(

النسبة المئوية لمبالغ المشتريات المنفقة على 
%65%48%64%87%2%78الموردين المحليين

عدد موردي صندوق خليفة المسجلين )شركات 
المشاريع صغيرة ومتوسطة المحلية الممولة 

من صندوق الشيخ خليفة( )تراكمي(
2811343635

النطاق: مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، ونواة، وشركة براكة األولى

ُتقــدم المؤسســة دعمــً فعــاالً لصنــدوق خليفــة لتطويــر المشــاريع، وهو منظمة نشــطة تســتهدف 
دعــم مشــاريع ريــادة األعمــال فــي أبوظبــي. وحتــى اآلن، ســجلت 35 شــركة تحظــى برعايــة صنــدوق 
ــة علــى  ــة، وســتعمل المؤسســة بفعالي ــة النووي ــارات للطاق ــدى مؤسســة اإلم ــن ل خليفــة كموردي

حــث تلــك الشــركات لتقديــم العطــاءات الخاصــة بالعقــود المســتقبلية.

آثار االستدامة في سلسلة اإلمداد 

للحمايــة مــن المخاطــر المحتملــة والوفــاء بالمتطلبــات الداخليــة للصحــة والســالمة والبيئــة، تــؤدي 
مؤسســة اإلمــارات للطاقــة النوويــة دورًا فعــاالً لضمــان أن تلتــزم سلســلة اإلمــداد لديهــا بأعلــى 
واالجتماعيــة،  البيئيــة،  السياســات  لجميــع  الصلــة  ذوي  المورديــن  وتنفيــذ  األخالقيــة،  المعاييــر 

والسياســات واإلجــراءات المتعلقــة بالعمــل الالزمــة لضمــان العمــل علــى نحــو مســؤول.

ويخضــع المــوردون المختــارون لعمليــة التأهيــل المســبق الســارية فــي المؤسســة، ممــا يســاعد 
ــة. وتنفــذ المؤسســة ممارســات  علــى تحديــد مســتويات االلتــزام بالمعاييــر والتشــريعات الضروري
التأهيــل المســبق الخاصــة بالمخاطــر لضمــان وفــاء المورديــن المحتمليــن بالمعاييــر المحــددة 
للجــودة والســالمة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، تجمــع ممارســات التأهيــل المســبق المعلومــات المتعلقــة 
التخطيــط  علــى  المــورد  قــدرة  نضــج  قيــاس  فــي  للمســاعدة  المــورد  مــن  األعمــال  باســتمرارية 

الســتمرارية األعمــال.

مدونة قواعد السلوك    

يتعيــن أن يوافــق جميــع المورديــن المســجلين لــدى المؤسســة عبــر بوابــة المورديــن علــى “مدونــة 
قواعــد الســلوك الخاصــة بالمورديــن”، التــي تحــدد مبــادئ ومعاييــر الســلوك المنتظــرة مــن كل 
مــوّرد. وتغطــي هــذه الوثيقــة عــدة موضوعــات مثــل االحتيــال والســلوك األخالقي وتعــارض المصالح 
واإلبــالغ عــن المخالفــات واالمتثــال للقانــون، باإلضافــة إلــى قيــادة البيئــة واالســتدامة فــي المؤسســة.

مدونة قواعد السلوك الخاصة بالموردين:
www.enec.gov.ae/doc/psc-ref-111-02-

supplier-code-of-conduct-rev4-supplier-portal-5937c63de21a2.pdf
Can’t find 

Arabic Link
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ــت علــى سياســات  ــة الســلوك عــام 2017 لمواءمتهــا مــع التغييــرات التــي ُأجري ــم تحديــث مدون ت
أخالقيــات العمــل الداخليــة للمؤسســة. ولــم تســجل المؤسســة أي مخالفــات فــي التــزام المورديــن 

بمدونــة قواعــد الســلوك الخاصــة بالمورديــن فــي عــام 2017.

الصحة والسالمة والبيئة      

يجــري اســتعراض معاييــر الصحــة والســالمة والبيئــة فــي مرحلــة التأهيــل المســبق للمورديــن. 
وباإلضافــة إلــى ذلــك، فيمــا يتعلــق بالمنتجــات والخدمــات المشــتراة التــي ُتصّنــف علــى أنهــا تنطــوي 
علــى مخاطــر محتملــة تتعلــق بالصحــة والســالمة والبيئــة، يخضــع مقدمــو العطــاءات لتقييــم علــى 
ــً  ــة الخاصــة بالمشــروع.  وُيخفــق تلقائي ــات الصحــة والســالمة والبيئ أســاس مجموعــة مــن متطلب
المــوردون الذيــن ال يحققــون النتائــج المطلوبــة فــي مجــال الصحــة والســالمة والبيئــة، ويجــري 

حذفهــم مــن قائمــة االختيــار. 

مســتوى  وحســب  والبيئــة  والســالمة  الصحــة  اعتبــارات  جميــع  دمــج  العقــود  جميــع  وتقتضــي 
المتوقعــة.  المخاطــر 

إجراءات إدارة الصحة والسالمة والبيئة الخاصة بالمقاولين: 
www.enec.gov.ae/doc/

contractor-hse-management-procedure-5a9eac506876a.pdf

الممارسات الخاصة بالعمالة        

تعتبــر المؤسســة وشــركاتها الفرعيــة أن االلتــزام بجميــع قوانيــن العمــل وممارســات رعايــة العمــال 
المناســبة مــن الشــروط المســبقة لتســجيل المورديــن أو منحهــم عقــودًا مــع المؤسســة. وللتحقق 
مــن ذلــك، تطلــب المؤسســة مــن المورديــن التوقيــع علــى بيــان امتثــال يتعلــق برعايــة العامليــن. 
وفــي عــام 2017، وقــع المــوردون الجــدد بالكامــل علــى البيــان، ليصــل إجمالــي عــدد المورديــن 

المســجلين إلــى  1,646 مــورد.

   رعاية العالمين فيما يتعلق بسلسلة اإلمداد 

201520162017

عــدد المورديــن المســجلين الذيــن وقعــوا علــى بيــان امتثــال يتعلــق 
)تراكمــي(. العامليــن  7181,1181,646برعايــة 

النطاق:   مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، ونواة، وشركة براكة األولى

التنمية االقتصادية الوطنية  

ُيعتبــر تطويــر محطــة براكــة للطاقــة النوويــة محــركً رئيســيً للتنميــة االقتصاديــة لمنطقــة الظفــرة  
ــاح المشــروع آالف فــرص العمــل،  ــة اإلمــارات عمومــً علــى المدييــن القصيــر والطويــل. وقــد أت ودول
وأدى إلــى اســتثمارات كبيــرة فــي البنيــة التحتيــة المحليــة وهــو مــا ســيحقق إفــادة للمنطقــة علــى 
مــدار عقــود قادمــة. وبشــكل أكثــر تحديــدًا، منــح المشــروع فرصــًة إلــى الشــركات المحليــة للوفــاء 
بمعاييــر الجــودة المطلوبــة لالنضمــام إلــى سلســلة إمــداد نوويــة عالميــة ُتقــدر بحوالــي 67 مليــار 

دوالر أمريكــي بحلــول عــام 2019.

خلق فرص العمل   

2,569 وظيفــة  2017، وفــرت مؤسســة اإلمــارات للطاقــة النوويــة وشــركاتها التابعــة  فــي عــام 
تتطلــب مهــارات عاليــة فــي أبوظبــي وفــي موقــع براكــة، بزيــادة 40%، أو 730 وظيفــة إضافيــة، عــن 
عــام 2016. ومــن المتوقــع أن يزيــد هــذا الرقــم حتــى عــام 2020 علــى األقــل مــع توســع نــواة فــي 

ــع. تســلم وتشــغيل المحطــات األرب

وســتؤثر قوة العمل المتعاظمة هذه مباشــرًة على االقتصاد من خالل إنفاق األجور واالســتحقاقات، 
ممــا ســيدعم بــدوره بطريقــة غيــر مباشــرة إيجــاد فــرص عمــل فــي القطاعــات األخــرى. ورغــم أن 
المؤسســة تقــوم بتحويــل بعــض أجــور الموظفيــن األجانــب، إال أن معظمهــم يفضلــون جلــب 
أســرهم إلــى الدولــة، ممــا يضفــي نشــاطً اقتصاديــً إضافيــً يتمثــل فــي تأجيــر العقــارات أو شــرائها، 

واإلنفــاق علــى النقــل والتعليــم والصحــة والطعــام والبضائــع والخدمــات داخــل الدولــة.

أقــل،  مهــارات  تتطلــب  عمــل  فرصــة   15,000 لهــا  التابعــون  كيبكــو  وفــرت   ،2017 عــام  وفــي 
ــذروة عــام 2017. ورغــم أن  ــة ال بانخفــاض 30% عــن عــام 2016 نظــرًا لتراجــع المشــروع عــن مرحل
المؤسســة تقــوم بتحويــل بعــض أجــور الموظفيــن األجانــب، إال أن اآلثــار االقتصاديــة المرتبطــة بدعــم 

ــة لمنطقــة الظفــرة. ــد اقتصادي قــوة العمــل الكبيــرة هــذه تحقــق فوائ

التنمية الصناعية   

يجــب علــى كل شــركة تطمــح لتوريــد المــواد المســتخدمة فــي إنشــاء محطــة الطاقــة النوويــة 
وتشــغيلها أن تســتوفي معاييــر ضمــان الجــودة النوويــة، اســتنادًا إلــى تصنيــف المــواد. 

ولتحقيــق أقصــى قــدر ممكــن مــن المنافــع لالقتصــاد الوطنــي مــن مشــروع الطاقــة النوويــة علــى 
المــدى الطويــل، تقــدم المؤسســة وشــركاتها الفرعيــة الدعــم للشــركات اإلماراتيــة للوصــول إلــى 
المعاييــر الالزمــة المطلوبــة لتقديــم منتجاتهــا وخدماتهــا إلــى سلســلة اإلمــداد النوويــة. وينبغــي 
لذلــك أن يمنــح الشــركات اإلماراتيــة ميــزة تنافســية، متــى تحققــت، تتمكن الشــركات من المنافســة 
إلــى اســتغالل فــرص  علــى المشــاريع مــع كيبكــو، والمؤسســة، وشــركاتها الفرعيــة، باإلضافــة 
التصديــر إلمــداد مشــاريع الطاقــة النوويــة فــي دول الخليــج األخــرى التــي تتطلــع إلــى االســتثمار فــي 

مشــاريع الطاقــة النوويــة الخاصــة بهــا، وعلــى الصعيــد العالمــي.

Can’t find 
Arabic Link
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ومنــذ انطــالق المشــروع، نجحــت 1,400 شــركة داخــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي الحصــول 
علــى عقــود تتعلــق بالعقــد الرئيســي بإجمالــي 3.25 مليــار دوالر أمريكــي. فعلــى ســبيل المثــال، 
منحــت المؤسســة عقــود الصلــب والخرســانة والكابــالت المتوافقــة مــع الصناعــة النوويــة إلى شــركة 
حديــد اإلمــارات، وشــركة اإلســمنت الوطنيــة، وشــركة دبــي للكابــالت علــى التوالــي. وبعــد نجاحهــا 
فــي إمــداد مشــروع محطــة براكــة للطاقــة النوويــة بكافــة المــواد المطلوبــة، تعمــل هــذه الشــركات 
ــدة إلمــداد مشــاريع إنشــاء محطــات  ــم العطــاءات والفــوز بأعمــال جدي ــً بشــكل فعــال لتقدي حالي
ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلــى  أخــرى للطاقــة النوويــة فــي العالــم، ممــا يــؤدي إلــى انضمــام دول

سلســلة اإلمــداد النــووي العالميــة. 

وفــي عــام 2017، نقــل فريــق التنميــة الصناعيــة تركيــزه إلــى العمــل مــع الشــركات التــي توجــد فــي 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة لمســاعدتها فــي الحصــول علــى االعتمــاد كمورديــن لخدمــات الصيانــة 
النوويــة. وتضمــن ذلــك العمــل مــع األحــواض الجافــة العالميــة فــي دبــي لترقيــة برنامــج ضمــان 
الجــودة الخاصــة بهــا مــن أيــزو 9001 إلــى ASME NQA-1 اســتعدادًا للتدقيــق. وســتصبح أول 

شــركة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا تحصــل علــى هــذا االعتمــاد.

االستثمار في البنية التحتية المحلية

أثبتــت “خريطــة االســتثمار فــي منطقــة الظفــرة”، التــي وضعهــا مجلــس تنميــة المنطقــة الغربيــة، 
أن قطــاع الطاقــة النوويــة مــن شــأنه المســاهمة بمبلــغ قــدره 16 مليــار دوالر فــي اقتصــاد منطقــة 
ــر الخدمــات العامــة  ــك، يجــري تطوي ــاة محطــة براكــة. وعــالوة علــى ذل الظفــرة علــى مــدى دورة حي
الجديــدة وتطويــر نظــم  المســاكن  بمــا فــي ذلــك  المشــروع،  والهيــاكل األساســية كجــزء مــن 
االتصــاالت والطــرق الســريعة، مــا مــن شــأنه اإلســهام فــي تحســين نوعيــة الحيــاة لســكان منطقــة 
الظفــرة.  ومــن المتوقــع أن تــزداد أســعار العقــارات أيضــً نتيجــة ألنشــطة مؤسســة اإلمــارات للطاقــة 

النوويــة.



81 80

مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية

2017 تقرير االستدامــــة

مقدمة 
توظيف ذوي المهارات العالية

تطوير الكفاءات الوطنية
بناء المعرفة

المعرفة والتوظيف
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المعرفة والتوظيف  

ســيوفر البرنامــج النــووي الســلمي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــرص عمــٍل رفيعــة المســتوى 
للمواطنيــن اإلماراتييــن، فضــاًل عــن جلــب معــارف وخبــرات جديــدة للدولــة. كمــا يمثــل هــذا البرنامــج 
فرصــًة ألصحــاب المواهــب اإلماراتييــن لكــي يصبحــوا روادًا فــي قطــاٍع دولــٍي يشــهد نمــوًا متســارعً.

المعرفة والتوظيف  

اســتقطب إنشــاء محطــة براكــة للطاقــة النوويــة وتشــغيلها آالف األفــراد مــن ذوي المهــارات العاليــة 
الذيــن يمتلكــون المعرفــة والخبــرة والحاصليــن علــى التدريــب كفريــق عمــل واحــد. وباعتبــاره 
المشــروع األول مــن نــوع فــي المنطقــة، فقــد جلبــت المؤسســة وشــركاتها التابعــة أفضــل المواهب 
الوطنيــة والدوليــة مــع القيــام فــي الوقــت نفســه باالســتثمار بكثافــة فــي بنــاء المعرفــة مــن خــالل 
توفيــر البرامــج التدريبيــة والتعليــم عاليــة التخصــص فــي الطاقــة النوويــة للمواطنيــن اإلماراتييــن.

أهداف االستدامة    

تتمثل أهداف استدامة المعرفة والتوظيف للمؤسسة فيما يلي:

توظيــف ذوي المهــارات العاليــة- إيجــاد فــرص عمــل، وتوظيــف ذوي المهــارات العاليــة واالحتفــاظ بهــم فــي 1
مؤسســة اإلمــارات للطاقــة النوويــة وقطــاع الطاقــة النووية.

تطويــر المواهــب الوطنيــة: تطويــر المواهــب الوطنيــة لاللتحــاق بالعمــل فــي مؤسســة اإلمــارات للطاقــة 2
النوويــة وقطــاع الطاقــة النوويــة.

بنــاء المعرفــة: المســاهمة فــي تطويــر االقتصــاد القائــم علــى المعرفــة مــن خــالل االســتفادة مــن الخبــرات 3
الدوليــة وتوفيــر برامــج تدريبيــة وتوعويــة علــى طــراٍز عالمــي.

األهداف المتبعة في التنمية المستدامة    

مــن خــالل التركيــز علــى هــذه األهــداف، تســاهم المؤسســة فــي تحقيق أهــداف التنمية المســتدامة 
التالية:

زيادة عدد األفراد ذوي المهارات المناسبة لتحقيق النجاح المالي.

تحقيــق زيــادة كبيــرة فــي عــدد الشــباب والكبــار ممــن لديهــم المهــارات المناســبة، بمــا فــي ذلــك 
المهــارات الفنيــة والمهنيــة، للتوظيــف، وفــرص العمــل المناســبة، وريــادة األعمــال، وذلــك بحلــول عــام 

.2030

ضمان المشاركة الكاملة في القيادة وصنع القرار.

ضمــان المشــاركة الكاملــة والفعالــة للمــرأة وتوفيــر فــرص متســاوية للقيــادة علــى كافــة مســتويات 
صناعــة القــرار فــي الحيــاة السياســية، واالقتصاديــة، والحيــاة العامــة.

التوظيف الكامل وتوفير فرص العمل المناسبة مع المساواة في األجر.

توفيــر فــرص العمــل المنتجــة والكاملــة لكافــة الذكــور واإلنــاث، بمــا فــي ذلــك الشــباب واألشــخاص ذوي 
اإلعاقــة مــع المســاواة فــي األجــر عــن العمــل ذي القيمــة المتســاوية، وذلــك بحلــول عــام 2030.

تشجيع توظيف الشباب، وتعليمهم، وتدريبهم.

التخفيــض الكبيــر فــي نســبة الشــباب غيــر الملتحقيــن بالعمــل، أو التعليــم، أو التدريــب بحلــول عــام 
.2020
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توظيف ذوي المهارات العالية  

تســعى مؤسســة اإلمــارات للطاقــة النوويــة وشــركاتها التابعــة أن تكــون جهــة العمــل المنشــودة، 
وأن توظــف أفضــل المهنييــن مــن ذوي الخبــرات والمهــارات العاليــة مــن دولــة اإلمــارات ومــن جميــع 
أنحــاء العالــم مــع االحتفــاظ بهــم مــن خــالل توفيــر بيئــة عمــل منفتحة للمشــاركة تمكــن الموظفين 
ــة  ــم أفضــل مــا لديهــم. ويشــكل تشــجيع المــرأة علــى االنضمــام للقطــاع النــووي أولوي مــن تقدي
رئيســية أيضــً بمبــادرات مثــل “المــرأة فــي الطاقــة النوويــة”، وبمــا يدعــم الموظفــات حاليــً وفــي 

المســتقبل.

لمحة عن القوى العاملة   

ــة فــي المؤسســة وشــركاتها التابعــة مــن مهنييــن وأخصائييــن مــن ذوي  تتكــون القــوى العامل
المهــارات العاليــة يقدمــون المســاعدة لتنفيــذ أحــد أكبــر المشــاريع فــي العالــم، وأكثــر المشــاريع 
إثــارة فــي تاريــخ دولــة اإلمــارات. وفــي عــام 2017، بلــغ العــدد اإلجمالــي للموظفيــن 2,569 موظــف، 
891 منهــم فــي المؤسســة وشــركة براكــة األولــى، ويعمــل العــدد المتبقــي )1,678 موظــف( فــي 

نــواة.

يرجــع الســبب فــي زيــادة القــوى العاملــة بنســبة 40% فــي عــام واحــد إلــى توســع نــواة حيــث أنهــا 
تســتعد للتشــغيل، بعــد التشــغيل األولــى والحصــول علــى الرخــص ذات الصلــة. ومــن المتوقــع أن 
يســتمر إجمالــي عــدد الموظفيــن فــي النمــو بشــكل ســريع، ومــن المتوقــع أن يبلغ عــدد الموظفين 

فــي شــركة نــواة 2,500 بحلــول عــام 2020.

لمحة عن القوى العاملة 

201220132014201520162017

5549021,3721,5741,8392,569إجمالي عدد الموظفين 

بناًء على النوع 

165220291315353465اإلناث

3896821,0811,2591,4862,104 الذكور

بناًء على الفئة العمرية 

  30-18246442582642698840

50-312703725746698181,207

3888216263323522أكبر من 31-50

بناًء على الجنسية

3846388901,0051,1861,383الشرق األوسط وشمال إفريقيا

101017214084أفريقيا

4284199218225374األمريكيتان

375394114146223أوروبا/ االتحاد األوروبي/ تركيا

81117172216242505آسيا/ استراليا/ نيوزالندا

النطاق: مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، ونواة، وشركة براكة األولى

تتكــون القــوى العاملــة مــن أكثــر مــن 55 جنســية، وأغلبيــة الموظفين من الشــرق األوســط وشــمال 
إفريقيــا. ويبلــغ عــدد الموظفيــن الشــباب فــي المؤسســة وشــركاتها الفرعيــة 840 موظــف )تتــراوح 
ــات الوطنيــة لتوظيــف  ــى 30 عــام(، ممــا يســاهم فــي تحقيــق األهــداف والغاي أعمارهــم مــن 18 إل

الشــباب.

التوظيف واإلعداد   

ُيعــد توظيــف المهنييــن مــن ذوي الخبــرة والمهــارة العاليــة أمــرًا ضروريــً لتحقيــق االســتراتيجية 
التنظيميــة للمؤسســة وشــركاتها الفرعيــة، ويجــري تطبيــق تدابيــر مراقبــة الجــودة التــي تضمــن 

التوظيــف علــى أســاس الجــدارة.

وفــي عــام 2017، قامــت المؤسســة وشــركاتها الفرعيــة بتوظيــف 678 موظفــً إضافيــً، منهــم 
231 مواطنــً إماراتيــً، و115 امــرأة، و184 شــابً )تتــراوح أعمارهــم مــن 18 إلــى 30 عــام(. واســتمر 
تحســين إجــراءات تبســيط عمليــة التوظيــف، مــع ارتفــاع متوســط الفتــرة الزمنيــة الالزمــة لمــلء 

ــوم عــام 2017. ــى 94 ي ــوم عــام 2016 إل الوظائــف الشــاغرة مــن 66 ي

ويخضــع جميــع الموظفيــن الجــدد الملتحقيــن بالعمــل فــي مؤسســة اإلمــارات للطاقــة النوويــة إلــى 
برنامــج تدريبــي شــامل بعنــوان “لتصبــح مهنيــً فــي الطاقــة النوويــة”. ويغطــي التدريــب جميــع مــا 
ــى  تشــمله المتطلبــات التنظيميــة، وثقافــة الســالمة، والقيــود والمخاطــر اإلشــعاعية، باإلضافــة إل

سياســات المؤسســة، وإجراءاتهــا، وأنظمتهــا الداخليــة.
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التوظيف

20132014201520162017

404533290460678عدد الموظفين المعينين   

بناًء على النوع 

69944783115اإلناث

335439243377563الذكور

بناًء على الفئة العمرية 

30-18241208149183184

50-3110819787164328

+515512854113166

بناًء على الجنسية 

124282164240231المواطنون 

280251126220447جنسيات أخرى 

النطاق:  مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، ونواة، وشركة براكة األولى 

ــع  ــة وشــركاتها التابعــة البحــث عــن المواهــب مــن جمي ــة النووي ــارات للطاق تواصــل مؤسســة اإلم
أنحــاء العالــم لشــغل الوظائــف المتوفــرة حاليــً فــي نــواة، والتــي يتعلــق معظمهــا بالعمليــات 

المســتقبلية لمحطــة براكــة للطاقــة النوويــة.

الوظائف في مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية:
careers.enec.gov.ae/ar/job-search-results/

اإلشراك والرضا

يســاعد اإلشــراك الصحيــح للموظفيــن فــي ضمــان بلــوغ مســتويات عاليــة مــن الرضــا، واالســتبقاء، 
ــة المؤسســة، ورســالتها، واســتراتيجيتها  وتحســين اإلنتاجيــة، وكلهــا عوامــل تدعــم تحقيــق رؤي
المؤسســية. ويتيــح إبقــاء معــدالت االســتبقاء أقــل مــن الهــدف المحــدد بنســبة 5% للمؤسســة 
االحتفــاظ بالمهنييــن مــن ذوي الخبــرة والمعرفــة، ممــا ســيؤدي فــي نهايــة األمــر إلــى توفيــر وقــت 
التنافســية األســاس لذلــك، بينمــا تســاعد  المؤسســة وأموالهــا. وتوفــر حــزم المزايــا والرواتــب 
مبــادرات الرفاهيــة االجتماعيــة، واإلشــراك التفاعلــي للموظفيــن، والتطويــر المهنــي فــي اســتمرار 
التــزام الموظفيــن بأهــداف وقيــم المؤسســة. كمــا تســعى المؤسســة جاهــدًة إلرســاء ثقافــة تتميــز 

باالنفتــاح والشــفافية، حيــث يمكــن للموظفيــن التعبيــر عــن آرائهــم والمســاهمة فــي تحقيــق 
النجــاح للمؤسســة. 

بلــغ معــدل دوران الموظفيــن فــي المؤسســة وشــركاتها التابعــة 4.1% عــام 2017، حيــث تــرك 
104 موظــف فقــط العمــل فــي الشــركة، وهــو مــا يمثــل انخفاضــً عــن نســبة المغادريــن عــام 2016 
البالغــة 6.7% )117 موظــف(. ويرجــع االنخفــاض فــي معــدل الــدوران جزئيــً إلــى الزيــادة الكبيــرة فــي 

عــدد الموظفيــن باإلضافــة إلــى انخفــاض عــدد الموظفيــن الذيــن يتركــون العمــل.

االستبقاء

201220132014201520162017

%4.1%6.7%5.7%7.3 %8.9 %11.7 إجمالي معدل دوران الموظفين

العمــل  تركــوا  الذيــن  الموظفيــن  عــدد 
طوعــً( أو  )قســرًا  المؤسســة  84117104فــي 

بناًء على النوع

628979عدد الذكور الذين تركوا العمل

222825عدد اإلناث الالتي تركن العمل

بناًء على الجنسية

506452عدد اإلماراتيين الذين تركوا العمل

345352عدد الوافدين الذين تركوا العمل

النطاق: مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، ونواة، وشركة براكة األولى

تعمــل المؤسســة وشــركاتها التابعــة علــى إشــراك الموظفيــن مــن خــالل مجموعــة مــن األدوات 
والمبــادرات بمــا فــي ذلــك اجتماعــات المواءمــة المنعقــدة أســبوعيً، والبوابــة اإللكترونيــة الداخليــة 
للموظفيــن، ورســائل البريــد االلكترونــي الدوريــة المحدثــة والجديــدة، والفعاليــات التطوعيــة مثــل 
غــذاء الفكــر، وبرامــج االبتــكار، وفعاليــات المســؤولية االجتماعيــة المؤسســية، وبرنامــج مخــاوف 

الموظفيــن، ومــن خــالل برنامــج “ســعادة”.

برنامج سعادة     

تحــت مظلــة واحــدة. وتشــمل  الموظفيــن  رضــا  مــن مبــادرات  برنامــج ســعادة مجموعــة  يجمــع 
هــذه المبــادرات برنامــج )+ENEC Life( الــذي يركــز علــى االســتثمار فــي صحــة ورفاهيــة الموظــف، 
و”المجلــس” الــذي ُيمكــن الموظفيــن مــن التعبيــر عــن آرائهــم، وبرامــج مكافــأة الموظفيــن مثــل 

موظــف الشــهر، وتوفيــر مرافــق لتعزيــز اللياقــة البدنيــة والذهنيــة.
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وكجــزء مــن برنامــج ســعادة، أطلقــت مؤسســة اإلمــارات للطاقــة النوويــة عــام 2017 “هديــة العطــاء” 
ــً بالتعاليــم  ــة العمــل. وحفاظــً علــى التقاليــد العربيــة والتزام لنشــر الســعادة والبهجــة فــي بيئ
الدينيــة لســيدنا محمــد )صلــى اهلل عليــه وســلم(، تضمنــت المبــادرة تبــادل الهدايــا بيــن األصدقــاء 

والزمــالء لنشــر الســعادة والبهجــة.

مكافحة التمييز   

وفقــً لسياســة المؤسســة، يجــب علــى الموظفيــن اتخــاذ كافــة القــرارات المتعلقــة بالتوظيــف دون 
النظــر إلــى العــرق، أو اللــون، أو األصــل القومــي، أو الديــن، أو الجنــس، أو العمــر، أو اإلعاقــة، أو الصفــات 
األخــرى )الســمات الشــخصية(. وتتضمــن هــذه القــرارات المتعلقــة بالتوظيــف االختيــار، والتوظيــف، 
والتعييــن، والمكافــآت، والمنافــع، واالنتقــال، والترقيــات، والتدريــب، واإلنهــاء، واإلجــراءات التأديبيــة. 
ويحظــر علــى موظفــي المؤسســة، وشــركاتها الفرعيــة أيضــً ارتــكاب أي أفعــال تمييزيــة فــي مــكان 

العمــل ضــد أي شــخص آخــر بنــاًء علــى الصفــات الشــخصية. 

وإثباتــً لاللتــزام بهــذه السياســة، تــم إنهــاء عمــل موظــف واحــد عــام 2017 بعــد اإلبــالغ عــن ارتكابــه 
لتصــرف تمييــزي، وإجــراء لجنــة عالقــات الموظفيــن تحقيقــً فــي األمــر وفقــً إلجــراء الشــركة.

مشاركة المرأة    

تلتــزم المؤسســة تمامــً بتعزيــز مشــاركة المــرأة فــي القــوى العاملــة. وفــي إطــار حرصهــا علــى حــث 
الموظفــات علــى االلتحــاق بمؤسســة اإلمــارات للطاقــة النوويــة، وضمــان احتفــاظ المؤسســة بهــن، 
تنتهــج المؤسســة مقاربــًة متكاملــًة لتعزيــز اندمــاج المــرأة فــي القــوى العاملــة مــن خــالل تقديــم 
الدعــم إلــى الجيــل الجديــد مــن النســاء اللواتــي يعملــن فــي القطــاع النــووي، وتطويــر مهاراتهــن، 

وتهيئــة بيئــة عمــل ُيفســح فيهــا المجــال للجميــع ممــا يدعــم الموزانــة بيــن العمــل والرفاهيــة.

ــادة  ــغ عــدد الموظفــات فــي المؤسســة وشــركاتها التابعــة 465 موظفــة، بزي وفــي عــام 2017، بل
32% عــن عــام 2016. وشــكلت المــرأة 18% مــن إجمالــي القــوى العاملــة، وبلــغ نســبة الموظفــات 
الالئــي يشــغلن مناصــب إداريــة عليــا 10%. واألهــم أن هــذه الوظائــف ليســت إداريــة فقــط، حيــث 
تشــغل العديــد مــن الموظفــات فــي محطــة براكــة للطاقــة النوويــة مناصــَب فنيــة عليــا، وهــو مــا 

يجعــل المحطــة بيــن أكثــر محطــات الطاقــة النوويــة تنوعــً فــي العالــم.

ورغــم الزيــادة الكبيــرة فــي العــدد اإلجمالــي للموظفــات، انخفضــت النســبة اإلجماليــة للموظفــات 
فــي المؤسســة وشــركاتها الفرعيــة انخفاضــً طفيفــً عــن األعــوام الســابقة. ويرجــع هــذا االنخفــاض 
ــف الفنيــة التــي يجــري  ــد مــن الوظائ ــاث للعدي ــى تقــدم عــدد محــدود مــن اإلن فــي المقــام األول إل
شــغلها حاليــً. وتســعى المؤسســة لكبــح هــذا االتجــاه مــن خــالل التشــجيع الفعــال للمــرأة علــى 
المشــاركة فــي برنامــج رواد الطاقــة التعليمــي، الــذي ســيوفر مصــدرًا قويــً لضــخ موظفــاٍت يتمتعــن 

بمهــاراٍت عاليــة لالنضمــام إلــى المؤسســة فــي المســتقبل.

مشاركة المرأة 

201220132014201520162017

165220291315353465عدد الموظفات

%18%19%20%21%24%30معدل توظيف المرأة  

عــدد الموظفــات الالئــي يشــغلن مناصــب 
3810إداريــة عليــا   

نسبة الموظفات الالئي يشغلن مناصب 
%10%10%4.5إدارية عليا

%16%16%15%15  نسبة اإلناث في مجلس اإلدارة 

النطاق: مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، ونواة، وشركة براكة األولى 

المرأة في الطاقة النووية      

“المــرأة فــي الطاقــة النوويــة” هــي مجموعــة عمــل دوليــة، لهــا فــرع فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة يدعــم الــدور الــذي تؤديــه المــرأة فــي مجــال الطاقــة النوويــة. ويركــز الفــرع علــى النســاء 
الالتــي يعملــن فــي مختلــف المجــاالت المهنيــة الخاصــة فــي هــذا المجــال. وتعالــج مجموعــة العمــل 
هــذه الضــوء المخــاوف العامــة المتعلقــة بالطاقــة النوويــة، وتدعــم الفهــم العــام الحتياجــات المــرأة 
ضمــن الشــركة، مــع األخــذ باالعتبــار ثقافــة دولــة اإلمــارات واألعــداد الكبيــرة للنســاء الالتــي يعملــن 

فــي محطــة براكــة للطاقــة النوويــة.

المرأة في الطاقة النووية:
www.nawah.ae/ar/404
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تطوير الكفاءات الوطنية  

مــن المهــم  للغايــة أن يــؤدي المواطنــون اإلماراتيــون دورًا رئيســيً فــي البرنامــج الوطنــي للطاقــة 
النوويــة بــدءًا مــن مرحلــة اإلنشــاء وعلــى مــدى 60 عامــً مــن التشــغيل والصيانــة، وصــوالً إلــى مرحلــة 
إيقــاف تشــغيل المحطــة. وُيعتبــر بنــاء قــوى عاملــة وطنيــة فــي قطــاع تقنــي جديــد عمليــة كبــرى، 
وقــد وضعــت المؤسســة مجموعــة مــن األهــداف الطموحــة للوصــول إلى نســبة توطيــن تبلغ %60.

للحفــاظ علــى صناعــة للطاقــة النوويــة مســتقبًلا، اعتمــدت المؤسســة برنامــج رواد الطاقــة الــذي 
يجمــع فــي إطــاره الجهــات الشــريكة مثــل كيبكــو والجهــات التنظيميــة والمؤسســات والجامعــات 

الدوليــة إلنشــاء برنامــج اســتثماري شــامل للتطويــر المهنــي النــووي الوطنــي.

توطين القوى العاملة   

لــدى المؤسســة إدارة متخصصــة للتوطيــن تتولــى مســؤولية جــذب المواطنيــن مــن أصحــاب 
المؤسســة  عينــت  وقــد  الدوليــة.  الخبــرات  علــى  االعتمــاد  لتقليــل  بهــم  واالحتفــاظ  الكفــاءات 
وشــركاتها التابعــة 1,257 مواطنــً إماراتيــً، بزيــادة 114 موظــف عــن عــام 2016، وبنســبة زيــادة 

.8%

ونظــرًا لقيــام شــركة نــواة بتوظيــف أعــداد كبيــرة مــن المهنييــن المؤهليــن الدولييــن، باإلضافــة 
إلــى الوقــت الــذي يســتغرقه لتأهيــل موظــف مهنــي جديــد فــي قطــاع الطاقــة النوويــة، انخفــض 
فــي عــام 2017 عــدد المواطنيــن، كنســبة مئويــة فــي إجمالــي القــوى العاملــة، ليصــل إلــى 49%. 
ومــن المتوقــع أن يزيــد هــذا العــدد مــرة أخــرى بمــرور الوقــت عنــد بــدء التشــغيل، وزيــادة عــدد 
المهنييــن المؤهليــن مــن المواطنيــن. وقــد حافظــت المؤسســة نفســها علــى معــدل توطيــن 

بنســبة %62 عــام 2017 لجميــع الموظفيــن، وبنســبة %79 فــي اإلدارة العليــا.

توطين القوى العاملة  

201220132014201520162017

3616108579701,1431,257عدد المواطنين اإلماراتيين

%49%60%62%62%68%65معدل التوطين )%(

375946معدل التوطين )%(

%51%59%64%43%33%18معدل التوطين في اإلدارة العليا )%(

النطاق:    مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية ونواة وشركة براكة األولى 

اإلماراتييــن  والخريجيــن  للطــالب  الفرصــة  الصيفيــة  التعليميــة  والبرامــج  التدريــب  برامــج  منــح 
الكتســاب الخبــرة والمعرفــة فــي مجــال الطاقــة النوويــة ليصبحــوا جــزءًا مــن فريــق العمــل فــي 
الشــركة باإلضافــة إلــى إثــراء خبراتهــم التعليميــة بإشــراكهم فــي التدريــب أثنــاء العمل فــي اإلدارات 
المتعــددة فــي المقــر الرئيســي وفــي الموقــع. وُيقــدم هــذا البرنامــج بالتعــاون مــع المؤسســات 

األكاديميــة العامــة والخاصــة.

رواد الطاقة

تعمــل المؤسســة مــع الجامعــات المحليــة لضمــان توفيــر القــوى العاملــة اإلماراتيــة المؤهلــة للعمــل 
ــة العليــا. ويقــدم برنامــج رواد  ــك الوظائــف الفنيــة واإلداري ــة، بمــا فــي ذل فــي قطــاع الطاقــة النووي
الطاقــة العديــد مــن المنــح الدراســية والفــرص التدريبيــة ألفضــل طــالب العلــوم وأكثرهــم موهبــة 

باإلضافــة إلــى المهنييــن مــن ذوي الخبــرة.

المنح الدراسية: 
www.enec.gov.ae/ar/careers-and-scholarships/scholarships/

والخبــرات  الكفــاءات  أصحــاب  مــن  يصبحــوا  أن  فــي  الراغبيــن  اإلماراتييــن  للمواطنيــن  ويمكــن 
القطــاع  فــي  النوويــة للحصــول علــى وظائــف مختلفــة  الطاقــة  العلميــة والعمليــة فــي مجــال 
ــة التقــدم بطلــب للحصــول علــى منــح دراســية فــي برنامــج “أبوظبــي  النــووي الناشــئ فــي الدول
بوليتكنــك”، أو الدرجــات العلميــة الرســمية المقدمــة علــى الصعيــد المحلــي مــن جامعــة خليفــة 
للعلــوم والتكنولوجيــا. وتتضمــن المنــح الدراســية التــي تقدمهــا المؤسســة إلــى الطــالب برامــج 
البكالوريــوس والماجســتير فــي الهندســة الكهربائيــة، والميكانيكيــة، والكيمائيــة، والنوويــة.

201220132014201520162017رعايات الطالب

11417715212395-الدبلوم العالي 

15215715712644-بكالوريوس

971030-ماجستير 

11112-الدكتوراه 

276342320253141-إجمالي عدد الطالب   

ُيعتبــر برنامــج الدبلــوم العالــي فــي تكنولوجيــا الطاقــة النوويــة قنــاة إمــداد طويلــة األمــد للوظائــف 
بيــن  هــو شــراكة  البرنامــج  النوويــة. وهــذا  للطاقــة  اإلمــارات  فــي مؤسســة  األساســية  التقنيــة 
المؤسســة ومعهــد أبوظبــي بوليتيكنــك. وخــالل مــدة البرنامــج البالغــة ثــالث ســنوات، يتعلــم 
الطــالب العديــد مــن المجــاالت مثــل الرياضيــات، والفيزيــاء، والكيميــاء، وعلــوم الميكانيــك، والعلــوم 
الكهربائيــة، ونقــل الحــرارة، وتدفــق الســوائل، والفيزيــاء النوويــة، وأنظمــة المحطــة، والســالمة 
النوويــة، وقيــاس اإلشــعاع، والمــواد النوويــة. وُتــدرس هــذه الــدورات مــن أعضــاء هيئــة تدريــس 

بوليتكنيــك أبوظبــي باإلضافــة إلــى ُمدرســي بنــاء القــدرات المتخصصيــن فــي المؤسســة.
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ويتضمــن البرنامــج أيضــً التدريــب أثنــاء العمــل، وهــو برنامــج لمــدة 23 أســبوعً يهــدف إلــى اطــالع 
الطــالب علــى التخصصــات المختلفــة، وتعريفهــم بالمحطــة ومجــاالت التخصــص المختلفــة. وفــي 
عــام 2017، أكمــل 66 طالبــً مــن طــالب برنامــج الدبلــوم العالــي فــي التكنولوجيــا النوويــة الجــزَء 

الخــاص بالتدريــب أثنــاء العمــل مــن البرنامــج.

وقــد قطــع برنامــج رواد الطاقــة العديــد مــن األشــواط فــي عــام 2017، بمــا اســتكمال تدريــب محــاكاة 
غرفــة التحكــم الرئيســية للمجموعــة األولــى مــن الخريجيــن، باإلضافــة إلــى اســتكمال التدريــب مــن 
ــى المؤسســة  ــة. وســينضم هــؤالء الخريجــون إل ــي فــي برنامــج التكنولوجيــا النووي الدبلــوم العال
ليشــغلوا مناصــب فنييــن ومشــغلين محلييــن فــي محطــة براكــة للطاقــة النوويــة. وعــالوة علــى 
ــادة فــي عــدد الطــالب المبتعثيــن الذيــن ُيضافــون إلــى المتدربيــن داخليــً فــي  ذلــك، تســاعد الزي

دفــع جهــود التوطيــن فــي المؤسســة.

البرنامج التوعوي لطلبة المدارس 

العلــوم،  دراســة  علــى  الطــالب  يشــجع  الــذي  المــدارس  مــع  التفاعــل  برنامــج  المؤسســة  تقــدم 
ويبلغهــم بإمكانيــة الحصــول علــى وظائــف فــي المؤسســة. ويتضمــن هــذا البرنامــج عالقــة مــع 
معهــد التكنولوجيــا التطبيقيــة، وهــو عبــارة عــن مدرســة ثانويــة فنيــة تركــز علــى تخريــج العلمــاء، 
والمهندســين، والفنييــن ممــن ســيقودون دولــة اإلمــارات لبنــاء اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة. 
لبرنامــج  أكاديميــة  متطلبــات  التطبيقيــة  التكنولوجيــا  معهــد  أدرج  الهــدف،  هــذا  ولتحقيــق 

الفنييــن النووييــن فــي مناهجــه الدراســية.

بناء المعرفة  

لتحقيــق  ضروريــً  أمــرًا  والخارجــي،  الداخلــي  المســتوى  علــى  والمهــارات،  المعرفــة  بنــاء  ُيعتبــر 
المتحــدة.  العربيــة  اإلمــارات  الســلمية لدولــة  النوويــة  الطاقــة  لبرنامــج  األمــد  االســتدامة طويلــة 
وتتعــاون المؤسســة مــع شــركاتها الفرعيــة مــع مجموعــة مــن المؤسســات األكاديميــة والحكوميــة 
لتقديــم التدريــب علــى اكتســاب المعــارف والمهــارات لموظفيهــا وموظفي شــركات القطــاع األخرى.

التعليم والتطوير

تلتــزم المؤسســة وشــركاتها الفرعيــة بالتعليــم والتحســين وفقــً اللتــزام قطــاع الطاقــة النوويــة 
العالمــي بالتعليــم والتطويــر المســتمر. وقــد اعتمــدت المؤسســة نهجــً للتعلــم مــدى الحيــاة، 

ــب كل عــام. ويحصــل الموظفــون علــى متوســط 77 ســاعة تدري

االنضمــام  عنــد  الموظفيــن  كافــة  يســتكمله  الــذي  األساســي  التدريــب  برنامــج  إلــى  وباإلضافــة 
للمؤسســة، توفــر مؤسســة اإلمــارات للطاقــة النوويــة فرصــً كافيــة للتطويــر المســتمر للمهــارات 
الفنيــة والشــخصية الضروريــة للغايــة إليجــاد بيئــة عمــل ناجحــة. ومراعــاًة لوقــت ومــوارد الموظفيــن، 
ــة وأســاليب التعلــم عــن  ــدورات التدريبيــة وورش العمــل التقليدي تقــدم المؤسســة مزيجــً مــن ال
بعــد فــي صــورة وســائل تعليــم إلكترونيــة ومكتبــات إلكترونيــة، وورش عمــل ممــا يتيــح مجــاالً مــن 
المرونــة لمواصلــة التدريــب فــي األوقــات التــي تالئــم الموظفيــن فضــاًل عــن األطــر الزمنيــة المطبقــة 

فــي المؤسســة. 

التدريب والتطوير   

20132014201520162017

إجمالي عدد ساعات التدريب الداخلي 
36,08639,916138,664122,201197,227والخارجي المقدم

متوسط ساعات التدريب الداخلي 
4029886677والخارجي المقدم لكل موظف

25,76624,74852,02484,321134,560ساعات التدريب الداخلي المقدم

29,13237,51575,354------الموظفون اإلماراتيون 

22,89246,80659,206------الموظفون األجانب 

10,32015,16886,64037,88062,667ساعات التدريب الخارجي المقدم

8,43212,22478,32836,89660,318الموظفون اإلماراتيون 

1,8882,9448,3129842,349الموظفون األجانب 

عدد وسائل التعليم اإللكتروني 
416509774------والمكتبات اإللكترونية المتاحة

عدد وسائل التعليم اإللكتروني 
والمكتبات اإللكترونية التي تم 

استخدامها
------16,86035,99475,022

النطاق:  مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، ونواة، وشركة براكة األولى 

المؤهــل  الفنــي  والتدريــب  العمليــات  علــى  األولــي  التدريــب  برنامــج  المقدمــة  التدريبيــة  الســاعات  تشــمل  ال 
للمشــغلين، وموظفــي المحطــة فــي الكيميــاء، والحمايــة مــن اإلشــعاع، والهندســة، والصيانة، أو الوقت المســتغرق 
فــي اســتخدام وســائل التعليــم اإللكترونيــة والمكتبــات اإللكترونيــة إذ إنهــا غيــر محــددة الوقــت ويســتخدمها كل 

موظــف بحســب وتيرتــه وقدرتــه.

فــي عــام 2017، وصــل إجمالــي عــدد ســاعات التدريــب المقدم إلى 197,000 ســاعة، بزيادة 61% عن 
عــام 2016. وترجــع هــذه الزيــادة أساســً إلــى الزيــادة المقــدرة بنســبة 40% فــي عــدد الموظفيــن، 
وأيضــً إلــى الجهــود المبذولــة لزيــادة عــدد الــدورات التدريبيــة المتاحــة المقدمــة داخليــً، وعــدد 
الــدورات المقــررة، واإلعــالن المســتمر عــن الــدورات التدريبيــة للمهــارات الناعمــة، وزيــادة عــدد الــدورات 

المتعلقــة بالجاهزيــة التشــغيلية.

الــذي يتمتعــون  القــادة اإلماراتييــن  5 مــن  2017، كذلــك اســتثمرت المؤسســُة فــي  وفــي عــام 
ــات عاليــة. وقــد التحــق هــؤالء القــادة المســتقبليون بالبرنامــج الشــهير المقــدم مــن إدارة  بإمكان
»ويســتينغهاوس« لمنــح الشــهادة المعادلــة لمشــغل أول مفاعــالت.  ويهــدف هــذا البرنامــج إلــى 
تقديــم المعرفــة الخاصــة بالطاقــة النوويــة إلــى القــادة اإلماراتييــن وتعريفهم بالتشــغيل المتكامل 

للمحطــة واألنظمــة.
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نواة تصبح مزودًا مسجاًل للتدريب  

فــي عــام 2017، ُاعتمــدت شــركة نــواة رســميً كمــزود وطنــي مســجل للتدريــب بعــد تدقيــق خارجــي 
شــامل أجــراه مجلــس اعتمــاد ومنــح المؤهــالت المهنيــة، الجهــة المنظمــة التابعــة للهيئــة الوطنيــة 
للمؤهــالت. ويخــول هــذا االعتمــاد شــركة نــواة إصــدار شــهادات معتمــدة علــى المســتوى الوطنــي. 
وتفتخــر نــواة بكونهــا أول شــركة إماراتيــة ال يتمثــل دورهــا األساســي فــي تقديــم التدريــب، تحصــل 
علــى هــذا االعتمــاد، وذلــك قبــل كافــة الهيئــات الحكوميــة وشــبه الحكوميــة. وســيتمكن موظفــو 
شــركة نــواة الذيــن يثبتــون كفــاءة وفقــً للمعاييــر الوطنيــة من الحصــول على المؤهــالت المعتمدة 
فــي الدولــة التــي تمنحهــا شــركة نــواة. وســتعترف المؤسســات اإلماراتيــة األخــرى بهــذه المؤهــالت 
المعتمــدة علــى المســتوى الوطنــي عنــد منحهــا لمعادلــة الشــهادات والتقدم الوظيفــي، باإلضافة 

إلــى االعتــراف بهــا دوليــً. 

تبادل المعرفة    

تتواصــل المؤسســة وشــركاتها التابعــة مــع الجهــات المعنيــة بعملهــا بغيــة تقديــم التعليــم 
قامــت   ،2017 عــام  وفــي  لديهــا.  والتكنولوجيــا  البرامــج  علــى  عامــة  نظــرة  وعــرض  الرســمي، 
المؤسســة بتدريــب 60 موظفــً مــن شــركة أبوظبــي للمــاء والكهربــاء، والهيئــة االتحاديــة للرقابــة 
النوويــة، وترانســكو علــى أنظمــة تكنولوجيــا المفاعــل المتقــدم 1400 لمحطــة الطاقــة النوويــة، 

وبنــاء المعرفــة النوويــة لبعــض الجهــات المعنيــة األقــرب، وســاعدتها فــي التطويــر المهنــي.

ُكلية إدارة الطاقة النووية  

أقامــت مؤسســة اإلمــارات للطاقــة النوويــة شــراكًة مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة وجامعــة 
النوويــة”.  الطاقــة  إدارة  “كليــة  لتأســيس  النوويــة  للرقابــة  االتحاديــة  والهيئــة  والبحــوث  خليفــة 
وتــزود هــذه الكليــة المشــاركين بالخبــرات التعليميــة الدوليــة الفريــدة التــي تهــدف إلعــداد قــادة 
مســتقبليين فــي قطــاع الطاقــة النوويــة، مــع تشــجيع البحــث والنقــاش فــي الموضوعــات المتعلقــة 
ــة  ــة، وإنشــاء شــبكة نظــراء فــي مجــال الطاقــة النووي ــا النووي باالســتخدام الســلمي للتكنولوجي
حــول العالــم. وفــي عــام 2017، بلــغ عــدد المشــاركين فــي كليــة إدارة الطاقــة النوويــة 151 مشــاركً، 
منهــم 41 مــن مؤسســة اإلمــارات للطاقــة النوويــة، والهيئــة االتحاديــة للرقابــة النوويــة، وجهــاز 

ــة والســواحل. ــة المنشــآت الحيوي حماي
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الملحق )أ( - نطاق التقرير، وأهميته، وحدوده
الملحق )ب( - مخطط تفصيلي للجهات المعنية

الملحق )ج( - مؤشر محتوى المبادرة العالمية لإلبالغ
الملحق )د( - قائمة االختصارات والمرادفات

الملحقات
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الملحقات

الملحق )أ( نطاق التقرير، وأهميته، وحدوده  

األهمية المادية   

تلتــزم مؤسســة اإلمــارات للطاقــة النوويــة بإعطــاء األولويــة إلدارة المســائل األوثــق صلــة بإيجــاد قيمــة 
طويلــة األمــد لكافــة األطــراف المعنيــة بعملهــا. وقــد حــددت المؤسســة هــذه المســائل ومنحتهــا 
األولويــة مــن خــالل عمليــة تقييــم األهميــة الماديــة المتســقة مــع معاييــر المبــادرة العالميــة لإلبــالغ، 
ــق االســتدامة فــي المؤسســة  ــر االســتدامة لعــام 2016. وراجــع فري ــى النحــو المحــدد فــي تقري عل

المســائل، وُاعتبــرت أنهــا ال تــزال ذات صلــة باإلفصــاح فــي هــذا التقريــر.

النطاقاتالمسائل الجوهرية 

مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، نواة، شركة براكة األولى، السالمة الشخصية )الموظفون والمقاولون والمجتمع(
كيبكو، المقاولون 

التعرض لإلشعاع النووي )الموظفون، والمقاولون، 
والمجتمع(

مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، نواة، شركة براكة األولى، 
كيبكو، المقاولون

مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، نواة، شركة براكة األولى، االستعداد للطوارئ  
كيبكو، المقاولون

مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، نواة، شركة براكة األولى، صحة الموظفين والمقاولين
كيبكو، المقاولون

مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، نواة، شركة براكة األولى، اإلنشاء واالنتقال في الوقت المناسب 
كيبكو، المقاولون

مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، نواة، شركة براكة األولى إدارة النفايات المشعة

مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، نواة، شركة براكة األولى، االمتثال للتشريعات البيئية
كيبكو، المقاولون

مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، نواة، شركة براكة األولى تأمين إمداد الوقود

مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، نواة، شركة براكة األولى توطين وتأمين سلسلة اإلمداد

مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، نواة، شركة براكة األولى توظيف وتطوير السكان المحليين 

مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، نواة، شركة براكة األولى التدريب والتطوير

مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، نواة، شركة براكة األولى مكافحة الفساد

مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، نواة، شركة براكة األولى استقطاب الكفاءات، ورضاها، واستبقائها 

مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، نواة، شركة براكة األولى، تظلمات العمال والمقاولين
كيبكو، المقاولون

مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، نواة، شركة براكة األولى، اإلنجاز في حدود الميزانية
كيبكو

مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، نواة، شركة براكة األولىالمشاركة مع المجتمع المحلي

مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، نواة، شركة براكة المساهمة االقتصادية المباشرة وغير المباشرة 
األولى 

مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، نواة، شركة براكة األولى دعم التعليم النووي

مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، نواة، شركة براكة األولى، األثر البيئي المرتبط بالموردين 
كيبكو، المقاولون 

اآلثار االجتماعية والمتعلقة بحقوق اإلنسان لدى 
الموردين

مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، نواة، شركة براكة األولى، 
الموردون

مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، نواة، شركة براكة األولى تمثيل المرأة وعدم التمييز 

مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، نواة، شركة براكة األولى التخطيط المالي المستقبلي 

مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، نواة، شركة براكة األولى، التسلسل الهرمي للنفايات
كيبكو، المقاولون 

مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، نواة، شركة براكة األولى، أثر التنوع البيولوجي
كيبكو، المقاولون 

مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، نواة، شركة براكة األولى، إدارة الطاقة والمياه 
كيبكو، المقاولون

مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، نواة، شركة براكة األولى، جودة الهواء وانبعاثات الغازات المسببة لالحتباس 
كيبكو، المقاولون

مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، نواة، شركة براكة األولى، إعادة تدوير المواد المستخدمة 
كيبكو، المقاولون

مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، نواة، شركة براكة األولى البحث والتطوير

نطاق التقرير وحدوده      

يتضمــن نطــاق اإلبــالغ وحــدوده فــي هــذا التقريــر العمليــات واألنشــطة التــي تقــع فــي نطــاق إدارة 
مؤسســة اإلمــارات للطاقــة النوويــة، بمــا فــي ذلــك مقــرات المؤسســة وأنشــطتها فــي المبانــي 
المؤجــرة فــي أبوظبــي، فضــاًل عــن األنشــطة المتعلقــة باإلنشــاء التــي تنفذهــا كيبكــو والمقاولــون 
التابعــون لهــا فــي محطــة براكــة والمواقــع الملحقــة. وتوضــح المعلومــات المدرجــة فــي هــذا التقريــر 

بشــأن األداء واإلدارة أداء الشــركتين التابعتيــن للمؤسســة، شــركة نــواة وشــركة براكــة األولــى.

ــر باســتخدام البيانــات والمعلومــات المجمعــة بالتعــاون مــع إدارات مؤسســة  ــّد هــذا التقري لقــد ُأِع
ــات المتعلقــة  ــر البيان ــك، اســُتخدمت إلعــداد هــذا التقري ــى ذل ــة. وإضافــة إل اإلمــارات للطاقــة النووي
بالصحــة والســالمة والبيئــة التــي تقدمهــا شــهريً شــركة كيبكــو - المقــاول الرئيســي للمؤسســة 

فيمــا يتعلــق بمشــروع موقــع براكــة - إلــى جانــب بيانــات المقــر الرئيســي للمؤسســة.

حدود اإلبالغ عن األداء القسم من التقرير 
توفير طاقة آمنة، وصديقة للبيئة، وموثوقة، وفعالة

مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، ونواة، وشركة براكة األمن والسالمة 
األولى، وكيبكو، والشركات الفرعية 

مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، ونواة، وشركة براكة اإلدارة البيئية
األولى، وكيبكو، والشركات الفرعية 

مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، ونواة، وشركة براكة الصحة والعافية
األولى، وكيبكو، والشركات الفرعية 
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الملحق )ب(- مخطط تفصيلي للجهات المعنية

مجموعات الجهات المعنية لدى مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية  

مجمجمجمج

الموظفون

تقوم مؤسسة 
اإلمارات للطاقة 

النووية بتعيين 
جميع األشخاص 

ودفع رواتبهم 
مباشرًة.

بيئة عمل آمنة وفعالة 
إلى جانب تطوير المهارات 
وتقديم الدعم الالزم ألداء 

أدوارهم بفاعلية.

الشبكة الداخلية للموظفين  •
•  جميع اجتماعات الموظفين واألقسام.

تقييمات األداء  •
استطالع رضا الموظفين  •

نظام تقديم التظلمات  •
أنظمة التعليقات/ واالقتراحات.  •

النشرات اإلخبارية الداخلية.  •
برنامج التقديرات والجوائز.  •

•  لجنة ••••+ في مؤسسة اإلمارات 
للطاقة النووية.

•  فصل “المرأة في الطاقة النووية” 
بمؤسسة اإلمارات للطاقة النووية.

•  العالمات التجارية والمواد التسويقية 
الداخلية

املقاولون واملوردون 

املحتملون

الشركات اإلماراتية 
والدولية التي 

تسعى لتوريد 
مجموعة من 

البضائع والخدمات، 
لجميع مراحل 

البرنامج.

المعلومات الدورية عن 
حجم العقود المتوفرة 

وطبيعتها، ومعايير ضمان 
الجودة، ومتطلبات العطاء 

والشفافية في عمليات 
االختيار.

زيارة الموردين المحتملين  •
فريق التنمية الصناعية المخصص  •
بوابة المشتريات المخصصة على   •
الموقع اإللكتروني لمؤسسة اإلمارات 

للطاقة النووية
مدونة قواعد السلوك الخاصة   •

بالموردين

الموردون 
العاملون 

)بعقود حالية 
مع مؤسسة 

اإلمارات للطاقة 
النووية(

الشركات اإلماراتية 
والدولية التي 

تورد مجموعة من 
البضائع والخدمات، 

لجميع مراحل 
البرنامج

المعلومات الدورية عن 
حجم العقود المتوفرة 

وطبيعتها، ومعايير ضمان 
الجودة، ومتطلبات العطاء 

والشفافية في عمليات 
االختيار

االجتماع مع الموردين المختارين خالل   •
مدة العقد

تقديم العروض والعطاءات  •
فريق التنمية الصناعية المخصص  •
بوابة المشتريات المخصصة على   •
الموقع اإللكتروني لمؤسسة اإلمارات 

للطاقة النووية 
•  مدونة قواعد السلوك الخاصة 

بالموردين 

الكيانات

الحكومية

الهيئات والوزارات 

الحكومية، واالتحادية، 

واإلقليمية، واملحلية.

السالمة، واألمن، والبيئة، 
واالستعداد للطوارئ،

وااللتزام بالتشريعات، 
والتعميمات، والتوجيهات، 

والحصول على الرخص 
والموافقات الالزمة، والبنية 
التحية المشتركة، والموارد 

األخرى
تقديم المعلومات الالزمة 

في الوقت المناسب 
وتقديم التقارير الدورية

قدوم الوفود إلى الموقع، والقيام   •
بجوالت في المرافق، وعمليات المعاينة

االجتماعات الدورية، والمراسالت   •
الخطية

التحديث التنفيذي للبرنامج  •
منتديات الجهات المعنية  •

المشاركة في المبادرات والحمالت   •
وورش العمل الحكومية

اإلبالغ الدوري عن اإلدارة البيئية،   •
واإلخطار بالحوادث الخطيرة في الوقت 

المناسب

مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، نواة، شركة براكة الجودة والكفاءة والموثوقية
األولى 

التنمية الصناعية واالقتصادية

مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، نواة، شركة براكة المسؤولية المالية
األولى 

مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، نواة، شركة براكة إدارة سلسلة اإلمداد
األولى 

مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، نواة، شركة براكة التنمية االقتصادية الوطنية
األولى 

المعرفة والتوظيف

مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، ونواة، وشركة براكة توظيف ذوي المهارات العالية
األولى 

مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، ونواة، وشركة براكة تطوير المواهب الوطنية
األولى 

مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، ونواة، وشركة براكة بناء المعرفة
األولى 

تســتند المعلومــات التــي تناولهــا هــذا التقريــر إلــى أداء الشــركة وحالتهــا كمــا هــي فــي 31 
ديســمبر 2017. ومــدة التقريــر هــي مــن 1 ينايــر 2017 إلــى 31 ديســمبر 2017. وقــد تمكنــت 
مؤسســة اإلمــارات للطاقــة النوويــة مــن خــالل تجميــع هــذا التقريــر مــن الوصــول إلــى فهــم أفضــل 
ــات التــي ســتواصل المؤسســة رصدهــا  ــر عملياتهــا التشــغيلية، وتســليط الضــوء علــى البيان ألث
د أيــة قيــود علــى اإلبــالغ فيما يتعلــق بالنطــاق والحدود  خــالل عمليــات اإلبــالغ المســتقبلية. ولــم ُتحــدَّ

خــالل عمليــة إعــداد هــذا التقريــر.

ونظــرًا ألن موقــع براكــة ال يــزال فــي مرحلــة اإلنشــاء، فــإن هــذا التقريــر ال يتنــاول آثــار اســتخدام 
للمنتجــات. العميــل 
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دعم التخطيط المتكامل 
لمواءمة مشروع محطة 

براكة للطاقة النووية 
والجوانب المتعددة لبرنامج 

الطاقة النووية السلمية 
لدولة اإلمارات مع السياسات 

االستراتيجية الحكومية، 
ورؤية أبوظبي االقتصادية 

لعام 2030، وخطط 
التطوير، والخطط الرئيسية

دعم إدارة تدفق أعمال 
شهادة عدم الممانعة/ 

إخطار النوايا، والدمج مع 
برنامج الحكومة االلكترونية 

 اإلبالغ الدوري عن تقدم اإلنشاء وحالة 	 
االستعداد للتشغيل وإنجاز المراحل 

الرئيسية
المراسالت الرسمية	 
نظام شؤون المجلس التنفيذي	 
رسائل البريد اإللكتروني	 
 نظام شهادة عدم الممانعة 	 

االلكتروني ونظام التراخيص 
اإللكتروني للبلديات

الكيانات الحكومية 
المحلية 

التواصل مع RMs الداخلية 
والتوعية من خالل زيارات 
الموقع، وعقد االجتماعات 

الدورية مع الجهات المعنية 
الرئيسية االستراتيجية 

للمؤسسة

 اجتماعات مجموعة عمل الجهات 	 
المعنية الخارجية 

 منتديات التوعية في الموقع للجهات 	 
المعنية 

 عقد االجتماعات الدورية مع الجهات 	 
المعنية االستراتيجية أثناء االحتفال 

باألعياد والمناسبات الوطنية
 قياس الرضا من خالل استطالعات رضا 	 

الجهات المعنية الخارجية 

المجتمعات 
المحلية واألفراد 

المقيمون في دولة 
اإلمارات العربية 

المتحدة، وخاصًة 
أبوظبي والمنطقة 

الغربية، وموقع 
المشروع.

اآلثار المحتملة التي تحدث 
خالل التخطيط المبدئي 

للمشروع، ومراحل إنشائه 
وتشغيله وإيقاف تشغيله

 مبادرات البحث والمبادرات الخيرية 	 
المشتركة الداعمة لألسباب المحلية 

الهامة والبنية التحتية واألحداث
 استطالعات الرأي العام	 
 الرعايات والفعاليات المجتمعية 	 

المحلية
 الوصول إلى مسؤولي االتصال في 	 

الموقع
 الشراكة مع الحكومة، والهيئات 	 

الصناعية، ومجموعات أصحاب 
المصلحة )مثل مجموعة أبوظبي 

لالستدامة(
 المشاركة والتعاون مع العديد من 	 

المنظمات غير الحكومية
 إجراء اجتماعات المشاركة المجتمعية 	 

على النحو الالزم
 موظفونا الذين تعيش عائالتهم في 	 

المجتمعات المحلية
التقارير العامة على النحو الالزم	 
أنشطة العالقات اإلعالمية	 

مؤسسات 
القطاع النووي

هيئات القطاع 
النووي بما في 

ذلك الجمعيات، 
والمؤسسات 

متعددة الجوانب، 
والهيئات 

االستشارية

تبادل المعلومات، 
ونقل المعرفة، وأفضل 
الممارسات المتبعة في 

القطاع، والسالمة، واألمن، 
والتكنولوجيا، وما إلى ذلك

االجتماعات وورش العمل المنتظمة	 
تحديثات البرنامج والتقارير المنتظمة	 
إرسال وفود إلى الموقع	 
المبادرات المشتركة	 
منتديات تبادل المعرفة	 
الحوار التفاعلي	 
اإلبالغ	 
أنشطة العالقات اإلعالمية	 
المجلس االستشاري الدولي	 
 الفعاليات، والندوات، والمؤتمرات، 	 

والفعاليات اإلقليمية ذات الصلة

اإلعالم
اإلعالم المحلي 

واإلقليمي 
والدولي.

الوصول المستمر إلى 
المعلومات الشاملة الخاصة 

بالمشروع.

 اإلصدارات الصحفية الدورية عن آخر 	 
تحديثات المشروع واألحداث الهامة

اإلفادات اإلعالمية المتعمقة	 
التدريب النووي للصحفيين	 
المقابالت التنفيذية واألسئلة واألجوبة	 
أخبار وتحديثات المشروع	 
أنشطة العالقات اإلعالمية	 
التقارير العامة	 
الفعاليات والمؤتمرات الصحفية	 
وسائل التواصل االجتماعي	 

المؤسسات 
الدولية، 

والحكومة، 
والمؤسسات 

المالية

المؤسسات 
متعددة الجوانب، 

وحكومات دول 
مجلس التعاون 

الخليجي، 
وحكومات برامج 

الطاقة النووية 
المدنية.

الوصول المستمر إلى 
المعلومات الشاملة الخاصة 

بالمشروع.

الوفود والفعاليات.	 
التحديث التنفيذي للبرنامج	 
 الرد على الطلبات المستمرة 	 

للمعلومات
التقارير العامة	 
المؤتمرات وورش العمل	 

المؤسسات 
األكاديمية

المؤسسات 
االتحادية، 

واإلقليمية، 
والدولية، 

واألكاديمية.

المشاركة في تنمية 
القدرات البشرية، والتدريب 

المهني والفني، وبرامج 
شهادات البكالوريوس 

والماجستير

برامج رود الطاقة.	 
 الفعاليات المنتظمة، ومعارض فرص 	 

العمل في المدارس والجامعات، 
ومنتديات مؤسسة اإلمارات للطاقة 

النووية المتخصصة في الجامعات

المنظمات غير 
الحكومية

الجهات 
المعنية البيئية 

واالجتماعية

اآلثار/المشكالت االجتماعية  
والبيئية المحتملة خالل 

مراحل المشروع

 االجتماعات المنفصلة مع المنظمات 	 
غير الحكومية على النحو الالزم

 المنتديات العامة لمؤسسة اإلمارات 	 
للطاقة النووية.

اإلبالغ	 
أنشطة العالقات اإلعالمية	 
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الملحق )ج( - مؤشر محتوى المبادرة العالمية لإلبالغ

أعــدت مؤسســة اإلمــارات للطاقــة النوويــة هــذا التقريــر “طبقــً” لخيــار اإلبــالغ الرئيســي للمبــادئ التوجيهيــة 
للجيــل الرابــع مــن المبــادرة العالميــة لإلبــالغ. وكمــا يشــير الرمــز أعــاله، فقــد اســتكمل التقريــر بنجــاح خدمــة 
اإلفصــاح عــن األهميــة الماديــة وفقــً للمبــادرة العالميــة لإلبــالغ. ويــرد فــي الجــدول أدنــاه فهــرس إفصاحــات 

المبــادرة العالميــة لإلبــالغ الــواردة فــي هــذا التقريــر وفقــً لمعاييــر المبــادرة العالميــة لإلبــالغ. 

المحذوفات رقم الصفحة اإلفصاحات  معيار المبادرة 
العالمية لإلبالغ 

GRI 101: أساس 2016
اإلفصاحات القياسية العامة

:GRI 102
اإلفصاحات 
العامة 2016

5 1-102 اسم المؤسسة 

11 ,10 ,5 2-102 األنشطة، والعالمات التجارية، والمنتجات، 
والخدمات

3-102 موقع المقرات الرئيسية  أبوظبي
11 ,10 4-102 موقع العمليات 
11 ,10 5-102 الملكية والشكل القانوني 

11 ,10 ,5 6-102 األسواق المقدم إليها الخدمات 
84 ,13 ,12 ,5 7-102 نطاق المؤسسة 

86 ,85 ,84 8-102 معلومات عن الموظفين والعمال اآلخرين 
73 9-102 سلسلة اإلمداد 

11 ,10 ,5 10-102 التغييرات الجوهرية في المؤسسة وسلسلة 
اإلمداد الخاصة بها 

25 11-102 النهج أو المبدأ الوقائي
14 12-102 المبادرات الخارجية 
14 13-102 عضوية المؤسسات 

االستراتيجية

7,6 14-102 بيان من كبار صناع القرارات 
25,7,6 15-102 الفرص والمخاطر واآلثار الرئيسية 

األخالقيات والتكامل

:GRI 102
اإلفصاحات 
العامة 2016

25 ,24 ,10 16-102 القيم، والمبادئ، والمعايير، وقواعد السلوك 

25 ,24 17-102 آليات تقديم المشورة والمخاوف فيما يتعلق 
باألخالقيات 

الحوكمة

23 ,22 ,21 18-102 هيكل الحوكمة 
21 23-102 رئيس أعلى هيئة حوكمة 
21 27-102 المعرفة الجماعية بأعلى هيئة حوكمة 

22 29-102 تحديد اآلثار االجتماعية، والبيئية، واالقتصادية 
وإداراتها

إشراك الجهات المعنية 

 ,102 ,101
103 40-102 قائمة مجموعات الجهات المعنية 

ال تتيح القوانين 
االتحادية لدولة 

اإلمارات تشكيل 
النقابات 
العمالية.

41-102 اتفاقيات المفاوضات الجماعية 

27 42-102 تحديد الجهات المعنية واختيارها
28,27 43-102 نهج إشراك الجهات المعنية 

103,102,101 44-102 المخاوف والموضوعات الرئيسية المثارة 
ممارسة اإلبالغ 

ليس لدى 
مؤسسة 

اإلمارات للطاقة 
النووية بيانات 

مالية عامة

45-102 الكيانات المدرجة في البيانات المالية الموحدة 

99 46-102 تحديد محتوى التقرير وحدود الموضوع 
99,98 47-102 قائمة الموضوعات الجوهرية 

إعادة البيان 
الثانوية 

للبيانات 
المالية- 72

48-102 إعادة بيان المعلومات 

5 49-102 تغييرات في اإلبالغ 
5 50-102 مدة اإلبالغ 

2017 51-102 تاريخ أحدث تقرير 
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سنويً 52-102 دورة اإلبالغ 

:102 GRI
اإلفصاحات 
العامة 2016

5
53-102 جهة االتصال التي تتولى الرد على األسئلة 

الخاصة بالتقرير 

5 54-102 مطالبات اإلبالغ وفقً لمعايير المبادرة العالمية 
لإلبالغ

,105 ,104
 ,107 ,106

108
55-102 مؤشر محتوى المبادرة العالمية لإلبالغ 

5 56-102 االعتماد الخارجي 

الموضوعات الجوهرية 

GRI 200 سلسلة المعايير االقتصادية
األداء االقتصادي

:GRI 103
نهج اإلدارة 

2016

 ,70 ,69 ,68
72 1-103 شرح الموضوعات الجوهرية وحدودها

 ,70 ,69 ,68
72 2- نهج اإلدارة وعناصره

 ,70 ,69 ,68
72 3-103 تقييم نهج اإلدارة

72 ,70 4-201 المساعدة المالية المقدمة من الحكومة
:GRI 201

األداء االقتصادي 
2016

التواجد السوقي

 ,77 ,69 ,68
90 1-103 شرح الموضوعات الجوهرية وحدودها

:GRI 103
نهج اإلدارة 

2016

 ,77 ,69 ,68
90 2-103 نهج اإلدارة وعناصره

 ,77 ,69 ,68
90 3-103 تقييم نهج اإلدارة

90 2-202  نسبة الموظفين المعينين في اإلدارة العليا من 
المجتمع المحلي 

:GRI 202
التواجد السوقي 

2016
اآلثار االقتصادية غير المباشرة

 ,77 ,69 ,68
79 ,78 1-103 شرح الموضوعات الجوهرية وحدودها

:GRI 103
نهج اإلدارة 

2016

 ,77 ,69 ,68
79 ,78 2-103 نهج اإلدارة وعناصره

 ,77 ,69 ,68
79 ,78 3-103 تقييم نهج اإلدارة

GRI 300 سلسلة المعايير البيئية
المواد

:GRI 103
نهج اإلدارة 

2016

1-103 شرح الموضوعات الجوهرية وحدودها

2-103 نهج اإلدارة وعناصره

3-103 تقييم نهج اإلدارة

49 ,48 1-301  المواد المستخدمة وفقً للوزن أو الحجم
:GRI 201

األداء االقتصادي 
2016

79 ,78 ,77 2-203 اآلثار االقتصادية الكبيرة غير المباشرة

:GRI 203
اآلثار االقتصادية 
غير المباشرة 

2016
ممارسات الشراء

1-103 شرح الموضوعات الجوهرية وحدودها :GRI 103
نهج اإلدارة 

2016
2-103 نهج اإلدارة وعناصره

3-103 تقييم نهج اإلدارة

1-204 نسبة اإلنفاق على الموردين المحليين
:GRI 204

ممارسات الشراء 
2016

مكافحة الفساد

 ,77 ,69 ,68
79 ,78 1-103 شرح الموضوعات الجوهرية وحدودها

:GRI 103
نهج اإلدارة 

2016
 ,77 ,69 ,68

79 ,78 2-103 نهج اإلدارة وعناصره

 ,77 ,69 ,68
79 ,78 3-103 تقييم نهج اإلدارة

25 ,24 ,23 1-205 تقييم المخاطر المترتبة على العمليات فيما 
يتعلق بالفساد

:GRI 205
مكافحة الفساد 

2016
25 ,24 ,23 االتصال والتدريب بشأن سياسات وإجراءات مكافحة 

الفساد

25 ,24 ,23 3-205 حوادث الفساد المؤكدة واإلجراءات المتخذة 
بشأنها
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الطاقة

52 ,48 ,38 1-103 شرح الموضوعات الجوهرية وحدودها :GRI 102
اإلفصاحات 
العامة 2016

2-103 نهج اإلدارة وعناصره

3-103 تقييم نهج اإلدارة 
53 ,52 1-302 استهالك الطاقة في المؤسسة 

:GRI 302
الطاقة 2016

53 ,52 3022- استهالك الطاقة خارج المؤسسة 
53 ,52 3-302 كثافة استخدام الطاقة 
53 ,52 4-302 خفض استهالك الطاقة 

المياه

 ,52 ,48 ,38
53 1-103 شرح الموضوعات الجوهرية وحدودها

:GRI 103
نهج اإلدارة 

2016

 ,52 ,48 ,38
53 2-103 نهج اإلدارة وعناصره

 ,52 ,48 ,38
53 3-103 تقييم نهج اإلدارة

53 1-303 سحب المياه حسب المصدر :GRI 303
52 ,51المياه 2016 3-303 المياه المعاد تدويرها والمعاد استخدامها

التنوع البيولوجي

55 ,48 ,38 1-103 شرح الموضوعات الجوهرية وحدودها 
:GRI 103
نهج اإلدارة 

2016

55 ,48 ,38 2-103 نهج اإلدارة وعناصره 

55 ,48 ,38 3-103 تقييم نهج اإلدارة 

56 ,55 2-304 اآلثار الكبيرة لألنشطة، والمنتجات، والخدمات على 
التنوع البيولوجي 

:GRI 304
التنوع 

البيولوجي 
201657 3-304 الموائل المحمية أو المستعادة 

االنبعاثات

54 ,48 ,38 1-103 شرح الموضوعات الجوهرية وحدودها :GRI 103
نهج اإلدارة 

2016
2-103 نهج اإلدارة وعناصره 

3-103 تقييم نهج اإلدارة 
1-305 انبعاثات الغازات المباشرة المسببة لالحتباس 

الحراري )النطاق األول(

:GRI 305
االنبعاثات 2016

2-305 الطاقة غير المباشرة )النطاق

3-305 انبعاثات الغازات غير المباشرة المسببة لالحتباس 
الحراري )النطاق الثالث(

4-305 كثافة انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس 
الحراري

5-305 خفض انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس 
الحراري

النفايات والمخلفات السائلة

49 ,48 ,38 1-103 شرح الموضوعات الجوهرية وحدودها :GRI 103
نهج اإلدارة 

2016
49 ,48 ,38 2-103 نهج اإلدارة وعناصره
49 ,48 ,38 3-103 تقييم نهج اإلدارة

52 ,51 1-306  تصريف المياه بحسب النوعية والوجهة :GRI 304
التنوع 

البيولوجي 
2016

51 ,50 2-306 المخلفات بحسب النوع وطريقة التصريف

55 3-306 االنسكابات الكبيرة
  التقييم البيئي للمورد 

76 ,75 1-103 شرح الموضوعات الجوهرية وحدودها :GRI 103
نهج اإلدارة 

2016
76 ,75 2-103 نهج اإلدارة وعناصره
76 ,75 3-103 تقييم نهج اإلدارة

76 ,75 2-308 اآلثار البيئية السلبية في سلسلة اإلمداد 
واإلجراءات المتخذة 

:GRI 401
التوظيف 2016

GRI 400 سلسلة المعايير االجتماعية
  التوظيف

:GRI 103
نهج اإلدارة 2016

82, 83, 184-103 شرح الموضوعات الجوهرية وحدودها 
82, 83, 284-103 نهج اإلدارة وعناصره 

82, 83, 384-103 تقييم نهج اإلدارة 
:GRI 401

التوظيف 2016
1-401 تعيينات الموظفين الجدد ومعدل دوران 

85, 86, 87الموظفين 

   الصحة والسالمة المهنية

:GRI 103
نهج اإلدارة 2016

36, 37, 38, 1-103 شرح الموضوعات الجوهرية وحدودها 
58 ,40 ,39

36, 37, 38, 2-103 نهج اإلدارة وعناصره 
58 ,40 ,39

36, 37, 38, 3-103 تقييم نهج اإلدارة 
58 ,40 ,39

:GRI 403
الصحة والسالمة 
المهنية 2016

403-2 أنواع اإلصابات، ومعدل اإلصابات، واألمراض 
المهنية، واأليام الضائعة، وحاالت الغياب، وعدد الوفيات 

المتعلقة بالعمل 
42 ,41 ,40

3-403 العاملون من ذوي معدالت اإلصابة المرتفعة وزيادة 
خطورة إصابتهم باألمراض نظرًا لطبيعة أعمالهم

61 ،60
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التدريب والتعليم

:GRI 103
نهج اإلدارة

2016 

182,83,91,92-103 شرح الموضوعات الجوهرية وحدودها 

282,83,91,92-103 نهج اإلدارة وعناصره 

382,83,91,92-103 تقييم نهج اإلدارة 

:GRI 404
التدريب والتعليم 

2016

193-404 متوسط ساعات التدريب في السنة لكل موظف

2-404 برامج تحسين مهارات الموظفين وبرامج 
91, 92المساعدة في التحول 

 التنوع وتكافؤ الفرص

:GRI 103
نهج اإلدارة

2016

82, 83, 88, 189-103 شرح الموضوعات الجوهرية وحدودها 

82, 83, 88, 289-103 نهج اإلدارة وعناصره 

82, 83, 88, 389-103 تقييم نهج اإلدارة 

:GRI 405
التنوع وتكافؤ 
الفرص 2016

21, 84, 85, 189-405 تنوع هيئات الحوكمة والموظفين 

عدم التمييز

:GRI 103
نهج اإلدارة

2016 

82, 83, 188-103 شرح الموضوعات الجوهرية وحدودها 

82, 83, 288-103 نهج اإلدارة وعناصره 

82, 83, 388-103 تقييم نهج اإلدارة 

 :GRI 406
عدم التمييز

2016 
188-406 حوادث التمييز واإلجراءات التصحيحية المتخذة 

عمل األطفال

:GRI 103
نهج اإلدارة

2016 

75, 176-103 شرح الموضوعات الجوهرية وحدودها 

75, 276-103 نهج اإلدارة وعناصره 

75, 376-103 تقييم نهج اإلدارة 

:GRI 408
عمل األطفال 

2016
1-408 تعرض العمليات والموردين لمخاطر كبيرة فيما 

يتعلق بعمل األطفال 
76

العمل اإلجباري أو اإللزامي

:GRI 103
نهج اإلدارة

2016 

75, 176-103 شرح الموضوعات الجوهرية وحدودها 

75, 276-103 نهج اإلدارة وعناصره 

75, 376-103 تقييم نهج اإلدارة 

:GRI 409
العمل اإلجباري أو 

السخرة
2016

1-409 تعرض العمليات والموردين لمخاطر كبيرة فيما 
76يتعلق بالعمل اإلجباري أو السخرة 

ممارسات األمن

:GRI 103
نهج اإلدارة

2016 

38, 10342-1 شرح الموضوعات الجوهرية وحدودها 

38, 10342-2 نهج اإلدارة وعناصره 

38, 10342-3 تقييم نهج اإلدارة 

:GRI 410
ممارسات األمن 

2016
410-1 موظفو األمن المدربون على سياسات وإجراءات 

حقوق اإلنسان 
42

التقييم االجتماعي للموردين

:GRI 103
نهج اإلدارة

2016

75, 10376-1 شرح الموضوعات الجوهرية وحدودها 

75, 10376-2 نهج اإلدارة وعناصره 

75, 10376-3 تقييم نهج اإلدارة 

:GRI 414
التقييم 

االجتماعي 
للموردين

2016

414-1 الموردون الجدد الذين خضعوا للفحص 
باستخدام المعيار االجتماعي 

76



113 112

مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية

2017 تقرير االستدامــــة

الملحق )د( - قائمة االختصارات والمصطلحات

االختصارات

ADAA جهاز أبوظبي للمحاسبةIAT معهد التكنولوجيا التطبيقية

ADAEP جائزة أبوظبي لألداء الحكومي المتميزIMS نظام اإلدارة المتكامل

ADSG مجموعة أبوظبي لالستدامةINPOمعهد مشغلي الطاقة النووية

ADWECشركة أبوظبي للماء و الكهرباءISOالمنظمة الدولية للمعايير

AED درهم إماراتيKEPCOالشركة الكورية للطاقة الكهربائية

APR مفاعل الطاقة المتقدمKFEDصندوق خليفة لتطوير المشاريع

ARCCلجنة التدقيق والمخاطر واالمتثالKUSTAR جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
والبحوث

BCMإدارة استمرارية األعمالkWhكيلوواط / ساعة

BOCشركة براكة األولى ش.م.خm3متر مكعب

CAPEX النفقات الرأسماليةMENAالشرق األوسط وشمال أفريقيا

CEMPخطة اإلدارة البيئية للعمليات اإلنشائية MTCO2
Eq

مكافئ ثاني أكسيد الكربون بالطن 
المتري 

CEOالرئيس التنفيذيMWميغا وات

CICPA جهاز حماية المنشآت الحيوية
شركة نواة للطاقةNawahوالسواحل

CNMEكمبيوتر نيوز ميدل إيستNERCمركز االستجابة للطوارئ النووية

CR تقرير الحالةNGOمنظمة غير حكومية

CSRالمسؤولية المجتمعية المؤسسيةNOxأكسيد النيتروجين

DDRC مركز دبي لتجديد األجهزة الرقميةNPPمحطة الطاقة النووية

DOA تفويض الصالحياتO3األوزون

EADهيئة البيئة – أبوظبيOEMPخطة اإلدارة البيئية التشغيلية

EC اللجنة التنفيذيةOEPخطة طوارئ داخلية

EFQMالمؤسسة األوروبية إلدارة الجودةOHSASالخدمات االستشارية للصحة والسالمة
المهنية

ENECمؤسسة اإلمارات للطاقة النوويةOLAطلب رخصة التشغيل

EPRIمعهد أبحاث الطاقة الكهربائيةPSC سلسلة المشتريات واإلمداد

ERMإدارة المخاطر المؤسسية( التهديدات
خطة الحماية المادية PPPوالفرص 

ERMCلجنة إدارة المخاطر التنفيذيةQAضمان الجودة

EROهياكل االستجابة للطوارئRSB مكتب التنظيم والرقابة

ERTفريق االستجابة للطوارئSDGs أهداف التنمية المستدامة

FANRالهيئة االتحادية للرقابة النوويةSMAT أداة تقييم نضج االستدامة

GCCمجلس التعاون الخليجيSTEM العلوم والتكنولوجيا والهندسة
والرياضيات 

GDPالناتج المحلي اإلجماليSOxأكسيد الكبريت

GHGالغازات المسببة لالحتباس الحراريSCSR-
WG

مجموعة عمل االستدامة والمسؤولية 
المجتمعية المؤسسية

GJغيغاجولTadweerمركز إدارة النفايات في أبوظبي »تدوير

GPP خطة البرنامج الكبرىTRCFRمعدل تكرار الحاالت القابلة للتسجيل

GRI مبادرة اإلبالغ العالميةUAEدولة اإلمارات العربية المتحدة

GSEC األمانة العامة للمجلس التنفيذي.U.Kالمملكة المتحدة

HCCلجنة الموارد البشريةUSDدوالر أمريكي

HDNT الدبلوم العالي في التكنولوجيا
الميثاق العالمي لألمم المتحدةUNGCالنووية 

HSEالصحة والسالمة والبيئةWANO الجمعية العالمية لمشغلي الطاقة
النووية

HSEMSنظام إدارة الصحة والسالمة والبيئةWBCSD مجلس األعمال العالمي للتنمية
المستدامة

HQالمقر الرئيسيWiNمنظمة المرأة في الطاقة النووية

IAEAالوكالة الدولية للطاقة الذريةWRIمعهد الموارد العالمية

قائمة المصطلحات

يصف التغيرات الوسطية أو المرحلية في الغالف الجوي خالل فترات زمنية تتراوح بين التغير المناخي
العقود إلى ماليين السنوات.

التوطين
برنامج وطني شرعت فيه حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة لزيادة عدد 

المواطنين اإلماراتيين الموظفين في القطاعات العامة والخاصة بهدف تمكينهم 
وتقليل االعتماد على العمالة األجنبية.  

نظام اإلدارة البيئية
إدارة البرامج البيئية بطريقة شاملة ومنهجية وموثقة ومبنية على الخطط، بما في 

ذلك الهيكل التنظيمي والتخطيط والموارد الكفيلة بوضع وتنفيذ سياسة للحماية 
البيئية.

المبادئ التوجيهية 
للجيل الرابع لإلبالغ

إطار عمل الجيل الرابع لإلبالغ عن األداء االقتصادي والبيئي واالجتماعي في 
المؤسسات، وُيدار من خالل المبادرة العالمية لإلبالغ.

عملية دولية تتضمن العديد من الجهات المعنية على المدى الطويل، وتهدف لوضع المبادرة العالمية لإلبالغ
ونشر توجيهات اإلبالغ عن أداء االستدامة المطبقة عالميً.
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مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية

انبعاثات الغازات 
المسببة لالحتباس 

الحراري 

انبعاثات الغاز التي تؤدي إلى حصر الحرارة داخل الغالف الجوي )مما يؤدي إلى  ظاهرة 
االحتباس الحراري(. وتتضمن هذه الغازات ثاني أكسيد الكربون، أو الميثان، أو 

انبعاثات الهيدرو فلوروكربون.

مجلس التعاون 
الخليجي

اتحاد سياسي واقتصادي يتضمن ست دول عربية من دول الخليج العربي له العديد 
من األهداف االقتصادية واالجتماعية.

الطاقة المنبعثة خالل االنشطار أو االندماج النووي، وخاصًة عند استخدامها لتوليد الطاقة النووية
الكهرباء.

االنشطار النووي
يحدث عند انقسام نواة الذرة وانبعاث الطاقة منها بصيغة حرارة بشكٍل أولي. 
وتستخدم محطات الطاقة النووية البخار والتوربينات والمولدات لتحويل الحرارة 

المنبعثة من انشطار الذرة إلى كهرباء.

دورة الوقود النووي 

سلسلة من العمليات الصناعية تتضمن إنتاج الكهرباء من اليورانيوم في محطات 
الطاقة النووية. ويمكن أن يشمل ذلك اكتشاف اليورانيوم وتحويله وتخصيبه 

وتصنيع الوقود واستخدام الوقود في المفاعالت وتخزينه وإعادة معالجته والتخلص 
منه.

الصحة والسالمة 
المهنية

مجال متعدد التخصصات معني بحماية صحة وسالمة ورفاهية األفراد المشتركين 
في العمل أو التوظيف.

انبعاث أو ما يتعلق بانبعاث الجزيئات أو المواد المشعة المؤينةاإلشعاع

الطاقة التي تأتي من مصدر ال ُيستنزف عند استخدامه.الطاقة المتجددة

عملية إشراك الجهات المعنية وشركاء المؤسسة في الحوار بهدف تحسين آلية صنع إشراك الجهات المعنية
القرار في المؤسسة والمساءلة الخاصة بالتنمية المستدامة.

الطرف الذي يؤثر في إجراءات األعمال أو يتأثر بها.الجهات المعنية

االستدامة
ُيستمد تعريف االستدامة من تعريف التنمية المستدامة: التنمية المستدامة هي 

التنمية التي تلبي احتياجات الفترة الحالية دون المساس بقدرة األجيال المستقبلية 
على تلبية احتياجاتها -  اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية 1987 

اإلبالغ عن االستدامة

العرض العام للمعلومات عن األداء البيئي واألداء االجتماعي واالقتصادي للمؤسسة 
على مدى فترة زمنية محددة، ويصدر عادًة كل عام. وتؤدي المعايير الدولية لإلبالغ، 
مثل المبادرة العالمية لإلبالغ، إلى جعل اإلبالغ عن االستدامة بمثابة منصة لمشاركة 

األداء الفردي للشركة وإجراء مقارنة معيارية له، باإلضافة إلى األداء العام للقطاع. 
ويمكن نشر تقرير االستدامة باعتباره وثيقة قائمة بذاتها، على الموقع االلكتروني 

للشركة أو دمجه ضمن التقرير السنوي.


